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วิทยาลัยการอาชพีเวียงชียงรุ้ง  

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจังหวัด    
เชียงรายนี้ นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการเปล่ียนแปลงสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารรวมถึงความเปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐท่ี
มุ่งเน้นผลผลิต 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยฯ ได้เน้นบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริง บรรจุไว้ในโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยค านึงถึงมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ 

ท้ายนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ร่วมมือกันด าเนินงานยังส่งผลให้การจัดท า
แผนฯ ลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามความส าเร็จของแผนฯ โดยแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคน รวมท้ังฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ท่ีจะน าแผนฯไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้ การด าเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาประสบความส าเร็จดังท่ีมุ่งหวัง 

 
 
 
 

     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมำตรฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็น 
 พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค 
  

พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
 2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล 
 3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค 
 และเทคโนโลยีของประเทศ 
 5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
 6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของ 
 ประชำชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำใน 
 วิชำชีพ 
 

ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 

มำตรกำร 
 1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
 2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
 3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
 4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
 5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
 7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
 8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
 9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
 10. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย  



2 

  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

 แผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง 

โครงกำร 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
งำนบุคลำกร  
 โครงกำร พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 โครงกำร โครงกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 โครงกำร โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
งำนอำคำรสถำนที่ 
 โครงกำร  จัดซื้อวัสดุงำนอำคำร 
 โครงกำร  ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
งำนทะเบียน 
 โครงกำร รับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษำ รอบท่ัวไป ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 โครงกำร โครงกำรมอบใบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 โครงกำร รับรำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษำ รอบโควตำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
งำนประชำสัมพันธ ์
 โครงกำร ปรับปรุงห้องประชำสัมพันธ์ 
 โครงกำร จัดท ำป้ำยงำนประชำสัมพันธ์ 
งำนบัญชี 
 โครงกำร พัฒนำระบบกำรจัดเก็บเอกสำรงำนบัญชี 
งำนกำรเงิน 
 โครงกำร จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน งำนกำรเงนิ 
งำนพัสดุ 
 โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพงำนพัสดุ  
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 โครงกำร จัดหำส่ือกำรเรียนกำรสอน 
งำนทวิศึกษำ 
 โครงกำร ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ ปัญหำ และอุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ ฯ 
 โครงกำร ยกระดับอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคีสถำนศึกษำ 
 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  โครงกำร ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร (MOU) 
  โครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
  โครงกำร นิเทศติดตำมนักศึกษำฝึกอำชีพ 
 โครงกำร จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร 
  โครงกำร รับใบประกำศนียบัตร 
  โครงกำร ส่ิงประดิษฐ์ 
งำนทวิภำคี 
 โครงกำร สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเขียนแผนกำรฝึกอำชีพระบบทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร 
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 โครงกำร เตรียมควำมพร้อมก่อนออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
 โครงกำร นิเทศและติดตำมผลกำรออกฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
 โครงกำร สัมมนำหลังกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร 
งำนห้องสมุด 
 โครงกำร พัฒนำโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำ 
 โครงกำร เยำวชนไทยใฝ่ใจรักกำรอ่ำน 
 โครงกำร ห้องสมุดดิจิทัล 4.0  
งำนหลักสูตร 
 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนจัดกำรเรียนรู้แบบฐำนสมรรถนะและแบบบูรณำกำร 
 โครงกำร แข่งขันทักษะวิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (งบประมำณ 2564) ระดับสถำนศึกษำ 
 โครงกำร แข่งขันทักษะวิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (งบประมำณ 2564) ระดับ อศจ.เชียงรำย 
 โครงกำร นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (ภำคเรียน 2/2563,  
   1/2564) 
งำนวัดผลและประเมินผล 
 โครงกำร กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 โครงกำร กำรพัฒนำผู้เรียนสู่กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ประจ ำปี 
  กำรศึกษำ 2564 
แผนกก่อสร้ำง 
 โครงกำร ปูกระเบ้ืองพื้นแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
แผนกสำมัญสัมพันธ ์
 โครงกำร ด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำพื้นฐำน กำรเล่ำนิทำนพื้นบ้ำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 
    เชียงรำย 
 โครงกำร พัฒนำส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชำภำษำไทยสู่กำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning 
 โครงกำร สัปดำห์ภำษำไทยแห่งชำติและวันสุนทรภู่ 
 โครงกำร โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์ฯ อำชีวศึกษำ – เอสโซ่      
 โครงกำร สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2564    
แผนกช่ำงเทคนิคพื้นฐำน 
 โครงกำร Big Cleaning  Day  
 โครงกำร ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงำนตะไบ 
 โครงกำร ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำสถำนีเช่ือมไฟฟ้ำ 
 โครงกำร ปรับปรุงระบบสถำนีเช่ือมแก๊ส 
แผนกอำหำรและโภชนำกำร 
 โครงกำร จัดหำพัฒนำและปรับปรุงสำขำอำหำรและโภชนำกำร 
 โครงกำร กำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร  
 โครงกำร Big Cleaning  Day สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร  
แผนกไฟฟ้ำก ำลัง 
 โครงกำร พัฒนำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
 โครงกำร Big Cleaning  Day สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง  
 โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้ำก ำลัง  
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

      แผนปฏิบตักิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง 

 โครงกำร กำรประชุมผู้ปกครองสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 โครงกำร เชิญผู้เช่ียวชำญภำยนอกให้ควำมรู้ 
แผนกคอมพิวเตอร์ 
 โครงกำร กิจกรรมแนะน ำอำชีพ  ส ำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1  
 โครงกำร เชิญผู้เช่ียวชำญภำยนอกให้ควำมรู้  
 โครงกำร Big Cleaning  Day สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  
แผนกบัญชี 
 โครงกำร ปรับปรุงและพัฒนำห้องปฏิบัติกำรบัญช ี 
 โครงกำร Big Cleaning  Day  
สำขำงำนยำนยนต์ 
 โครงกำร  Big Cleaning  Day แผนกวิชำช่ำงยนต์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 โครงกำร กำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำใหม่ สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
 โครงกำร พัฒนำพืน้ท่ีปฏิบัติกำรงำนบริกำรยำนยนต์ สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
 โครงกำร น ำนักเรียน นักศึกษำ ไปศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำรณ์ 
 โครงกำร เชิญวิทยำกรอบรมวิชำกำรแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
งำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 โครงกำร ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ ภำคเหนือ สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
 โครงกำร ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียนวิจัยในช้ันเรียน  
งำนประกันคุณภำพ 
 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร ระบบประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในและภำยนอก 
 โครงกำร จัดหำและพัฒนำปรับปรุงห้องงำนประกนัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 โครงกำร จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 2564 
 โครงกำร ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 โครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ 
งำนควำมร่วมมือ 
 โครงกำร ศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 
 โครงกำร ครูอำสำสมัครสอนภำษำ และวัฒนธรรมจีน 
งำนศูนย์ข้อมูล 
 โครงกำรปรับปรุงเว็บไซต์วิทยำลัยฯ กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 9 ประเภท 
 โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไร้สำยให้ครอบคลุมท้ังวิทยำลัยฯ 
 โครงกำรปรับปรุงเครื่องส ำรองไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
โครงกำรศูนย์บ่มเพำะ 
 โครงกำร ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 โครงกำร อบรมพัฒนำศักยภำพของครูที่ปรึกษำ 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

    แผนปฏิบตักิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง 

 
โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 
 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
งำนสวัสดิกำร นักเรียน นักศึกษำ 
 โครงกำร จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ 
 โครงกำร ตรวจสุขภำพ นักเรียน นักศึกษำ  
โครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
 โครงกำร อำชีวะอำสำ 
 โครงกำร Fix it Center 
 โครงกำร บรรเทำสำธำรณภัย 
 โครงกำร อ ำเภอยิ้ม 
 โครงกำร 108 อำชีพ 

 โครงกำร ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
งำนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ 
 โครงกำร  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 
 โครงกำร กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ  
 โครงกำร แข่งขันกีฬำสีภำยใน  วก.เชียงรุ้งเกมส์ 
 โครงกำร ค่ำยพัฒนำผู้น ำอำชีวศึกษำต่อต้ำนทุจริตในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562ส ำหรับคณะกรรมกำร
   องค์กำรนักวิชำชีพฯ 
 โครงกำร ชุมนุมลูกเสือ วิสำมัญอำชีวศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ  ระดับภำค ระดับชำติ 
 โครงกำร ตักบำตรท ำบุญและรดน้ ำขอพรเนื่องในวันสงกรำนต์ 
 โครงกำร เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น และสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำร 
   นิเทศ ระดับภำค ภำคเหนือ  
 โครงกำร น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (วันปิยะมหำรำช) 
 โครงกำร ปลูกฝังจิตส ำนึก ปลูกฝังให้มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 โครงกำร พิธีไหว้คร ู
 โครงกำร รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
 โครงกำร วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.10 
 โครงกำร วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
 โครงกำร ส่งเสริมนันทนำกำรในสถำนศึกษำ     
 โครงกำร สถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ 
 โครงกำร สืบสำนประเพณีลอยกระทง 
 โครงกำร สืบสำรประเพณีสรงน้ ำรอยพระพุทธบำท เนื่องในวันวิสำขบูชำ 
 โครงกำร เข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำใหม่ 
 โครงกำร จิตรอำสำเพื่อถวำยพระรำชกุศล เนื่องในวันสวรรคต ร.9 
 โครงกำร ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ ำปีของชำติ 
 โครงกำร โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในสถำนศึกษำ 
 โครงกำร ถวำยพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชำติ 12 สิงหำมหำรำชินี   
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     แผนปฏิบตักิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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 โครงกำร ส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
 โครงกำร ส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 

องค์กำร วชท. 
 โครงกำร เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด ภำยใต้กิจกรรม To Be Number One 
 โครงกำร  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 โครงกำร ค่ำยพัฒนำผู้น ำอำชีวศึกษำต่อต้ำนทุจริตในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 โครงกำร เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น และสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำร 
   นิเทศ ระดับภำค ภำคเหนือ  
 โครงกำร ปรับปรุงส ำนักงำนองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   
 โครงกำร ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2564  
 โครงกำร กำรจัดประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ  
 โครงกำร ศึกษำดูงำน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพ 
   เวียงเชียงรุ้ง 
งำนแนะแนว 
 โครงกำร ปัจฉิมนิเทศ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 โครงกำร ทุนอำหำรกลำงวัน ในสถำนศึกษำ 
 โครงกำร ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 
 โครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 โครงกำร พี่วัยใสใส่ใจพำน้องมำเรียน 
 โครงกำร ติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 โครงกำร แนะแนวกำรศึกษำ 
 โครงกำร ทุนกำรศึกษำ วันไหว้ครู 
งำนปกครอง 
 โครงกำร โรงเรียนสีขำวในสถำนศึกษำ 
 โครงกำร อบรมยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
โครงกำรเยี่ยมบ้ำน 
 โครงกำร เย่ียมบ้ำน นักเรียน นักศึกษำ เพื่อลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 โครงกำร สมุดสะสมควำมดี เก่ง มีสุข 
ชมรมวิชำชีพแผนก 
 แผนกช่ำงยนต์ 
 แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 แผนกก่อสร้ำง 
 แผนกคอมพิวเตอร์ 
 แผนกบัญชี 
 แผนกอำหำรและโภชนำกำร 
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   แผนปฏิบตักิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนวิทยำลยักำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 
1. ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ 
 

 ปรัชญำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  ทักษะเย่ียม   เป่ียมคุณธรรม 
  เลิศล้ ำวิทยำ    พัฒนำสังคม 
 

 วิสัยทัศน์   
“วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนทักษะวิชำชีพ 

ส่งเสริมภูมิปัญญำชำวบ้ำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพและเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยี” 
  

 พันธกิจ 
  1. ผลิตก ำลังคนสำขำวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
  2. ให้บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงด้ำนวิชำชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
  3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่อำชีพ 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
  

 เป้ำประสงค์ 
  1. เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อเร่งรัดพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสังคมชนบทในกำรจัดกำรเรียน กำรสอนตำมหลักสูตรและด ำเนินกำรจัด
  ฝึกอบรมวิชำชีพระยะส้ันแก่ประชำชนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนตลำดแรงงำน 
  

2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
 จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

 หลักสูตรกำรสอน 
 2.1. หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชำท่ีเปิดท ำกำรสอน ประกอบด้วย สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรม และสำขำวิชำพำณิชยกรรม 
    รวม 6 สำขำงำนคือ 
  2.1.1 สำขำงำนยำนยนต์ 
  2.1.2 สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
  2.1.3 สำขำงำนกำรบัญชี 
  2.1.4 สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.1.5 สำขำงำนก่อสร้ำง 
  2.1.6 สำขำอำหำรและโภชนำกำร 
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

 แผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง  

 2.2 ระดับอำชีวศึกษำชั้นสูง (ปวส.) ทวิ 
     ประเภทวิชำท่ีเปิดท ำกำรสอน ประกอบด้วย สำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรม และสำขำวิชำพำณิชยกรรม  
   รวม 5  สำขำงำนคือ 
  2.2.1 แผนกวิชำช่ำงยำนยนต์ 
  2.2.2 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
  2.2.3 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
  2.2.4 แผนกวิชำบัญชี 
  2.2.5 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
  1. จัดกำรตั้งศูนย์บริกำรตรวจสภำพรถยนต์และจักรยำนยนต์ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
  2. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
  ตำม โครงกำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
  3. ได้ผ่ำนกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2555 
  4. เป็นสถำนศึกษำท่ีได้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในโครงกำร "ก้ำวย่ำงอย่ำงเข้ำใจ" 
  5. ได้ผ่ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้ 
      มำตรฐำนอำชีวศึกษำประจ ำปี งบประมำณ 2558 อยู่ในระดับ ดี  
 

3. กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 
  

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
  มำตรกำรที่ 1 เสริมสร้ำงสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ 
  มำตรกำรที่ 2 ยกระดับมำตรฐำน ทักษะพื้นฐำนอำชีพ 
  มำตรกำรที่ 3 ศูนย์ควำมชำญวิชำชีพเฉพำะทำง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ทวิภำคี  
  มำตรกำรที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทวิภำคี 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มปริมำณผู้เรียน 
  มำตรกำรที่ 1 ทุนเฉลิมรำชกุมำรี 
  มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
  มำตรกำรที่ 1 ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน 
  มำตรกำรที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมในอำชีพในสถำนศึกษำ 
  มำตรกำรที่ 3 สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
    

  (กลยุทธ์ และมำตรกำร ต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ มำตรกำร ของ สอศ.) 
 

4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
    4.1 ประวัติควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
 ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำเห็นควรให้ขยำยกำรศึกษำวิชำชีพให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอ
กับควำมต้องกำรของประชำชนในชนบทและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในท้องถิ่นรวมทั้งก้ำวทันกำร  
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

 แผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง  

 

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศจัดต้ังอย่ำงเป็นทำงกำร
ขึ้น ต้ังช่ือเป็น “วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชัย” เมื่อวันท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2540 ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้
ขยำยเขตกำรปกครองจัดต้ังอ ำเภอเวียงเชียงรุ้งขึ้นในพื้นท่ีของอ ำเภอเวียงชัย(เดิม)เพื่อให้ช่ือของสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับพื้นท่ีซึ่งวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชัยต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้พิจำรณำอนุญำตให้เปล่ียนช่ือ
จำก วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงชัย (เดิม) เป็นวิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง จนกระท่ังปัจจุบัน 

 วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถำนศึกษำสังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ต้ังอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ ๘๒๑ กิโลเมตร หรือห่ำงจำกอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
ประมำณ ๓๐ กิโลเมตร เส้นทำงกำรคมนำคมใช้ทำงหลวงหมำยเลข ๑๑๗๓ เชียงรำย – เชียงของ ระหว่ำง       
หลักกิโลเมตรท่ี 30-๓๑  บริเวณบ้ำนเด่นสันทรำย ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรำย ได้รับควำม
ร่วมมือจำกชุมชนในพื้นท่ี ท่ีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรศึกษำและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น จึงได้มอบท่ี
สำธำรณะประโยชน์ จ ำนวน 38 ไร่ 3 งำน 56 ตำรำงวำ ให้กับกรมอำชีวศึกษำ และชุมชนได้ร่วมกันมอบท่ีท ำกิน
คืนให้ส ำนักงำน สปก. เพื่อให้ส ำนักงำน สปก. มอบให้กรมอำชีวศึกษำ อีก 108 ไร่ 3 งำน 7 ตำรำงวำ รวมเป็น
พื้นท่ีท้ังหมด 147 ไร่ 2 งำน 63 ตำรำงวำ 
 

    4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที ่
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงเชียงรุ้ง สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ชื่อภำษำอังกฤษ WiangChiangRung Industrial and Community Education College 
ที่ต้ังสถำนศึกษำ เลขท่ี 132 หมู่ท่ี 3 ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงรำย รหัส 57350 
โทรศัพท์ 053-953392 
โทรสำร 053-953474 
เว็บไซต์ http://www.wice.ac.th 
อีเมล์ admin@wice.ac.th 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:admin@wice.ac.th
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  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

                                                                               แผนปฏิบตักิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                                                                                                                  วทิยำลัยกำรอำชีพเวียงชียงรุ้ง  

 

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ  147 ไร่  2 งำน  63  ตำรำงวำ 
  มีอำคำร รวมทั้งสิ้น  12  หลัง      มีห้องทั้งสิ้น  60  ห้อง  สร้ำงปี พ.ศ. 
 1.  อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรแผนกวิชำพำณิชยกำร จ ำนวน 1 หลัง 2541-2543 
 2.  อำคำรโรงฝึกงำนและปฏิบัติกำรวิชำช่ำงอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 หลัง 2541-2543 
 3.  อำคำรเรียนเทคนิคพื้นฐำน    จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 4.  อำคำรเรียนช่ัวครำว     จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 5.  บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร     จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 6. บ้ำนพักรองผู้อ ำนวยกำร    จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 7.  อำคำรห้องสมุด     จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 8.  อำคำรเอนกประสงค์     จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 9.  อำคำรกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ   จ ำนวน  1 หลัง 2540-2541 
 10.  อำคำรเสริมสร้ำงและบ่มเพำะวิสำหกิจ  จ ำนวน 1 หลัง 2556 
 11.  อำคำรห้องน้ ำ-ห้องส้วม    จ ำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 12.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       2540-2541 
 13.  สนำมบำสเกตบอล     จ ำนวน 1 สนำม 2547 
 14.  ระบบน้ ำประปำผิวดิน    จ ำนวน 1 ระบบ 2548 
 15.  เสำธงชำติ      จ ำนวน 2 หลัง 2559 
 16.  ห้องน้ ำ-ห้องส้วม     จ ำนวน 2 หลัง 2558 
 17.  อำคำรโรงฝึกงำนและปฏิบัติกำรสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง จ ำนวน 1 หลัง 2559 
        สีประจ ำวิทยำลัย คือ ฟ้ำ-น้ ำเงิน 
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วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
     
 
 
 
 
 
     
 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นายณัฐนนท ์ภู่อริยพงศ ์
 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายชนะ สีพะนามน้อย 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  

นายชนะ สีพะนามน้อย 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

 

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข 
งำนบุคลำกร 

 
นายวุฒิชาติ  ตุงคศิริวัฒน ์

งำนกำรเงิน 

 
นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว 

งำนบัญช ี

 
นายวราวุฒิ  อุปฌาย์ 

งำนพัสดุ 

 

 

นายกิตติพันธ์ ปันน้อย 
งำนอำคำรสถำนที ่

 

นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว 
งำนวำงแผนและงบประมำณ 

นายณัฐกิตติ์  พาหมวด 
งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

 

นายชัยณรงค์  แสนมหายักษ ์
งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำร

อำชีวศึกษำ 
 

นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน 
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 

 
นายดนุพล แก้วมูล 

งำนปกครอง 
 

นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแกว้ 
งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

 

นางสาวอังคณา เครือค า 
แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 

 
นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว 

แผนกวิชำกำรบัญชี 
 

นายริน  ยาวิชัย 
งำนวัดผลและประเมินผล 

 

 

นางสาวพิราพร สุขวนิช 
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

 

นายริน  ยาวิชัย 
แผนกวิชำยำนยนต์ 

 
นายชัยณรงค์  แสนมหายักษ ์

แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
 

นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา 
แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 

 
นางสาวพิราพร สุขวนิช 
แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ 

 
นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน 
แผนกเทคนิคพื้นฐำน 

 
 

นายธิร์ปพน  นันตัง 
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

 
นางสาวกรรณกิาร ์เค้าหม่อง 

งำนทะเบียน 

 นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย 
งำนศูนย์บ่มเพำะ ผู้ประกอบกำร 

นางสาวส่องศรี มาเยอะ 
งำนควำมร่วมมือ 

 

 

 

นายศิริกูล  ไชยมงคล 
งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 

 

นางสาวอังคณา เครือค า 
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

 
นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา 
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 

นายณัฐกิตติ์  พาหมวด 
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 

นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว 
งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบ

ธุรกิจ 
 

นายชาญชัย แก้วเถิน 
งำนครูที่ปรึกษำ 

ที่ปรึกษำ 
 

นางสาวนันทนัช ช านาญใช้ 
งำนประชำสัมพันธ์ 
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6.  ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
6.1 อัตราก าลัง ปี 2563 

 อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง          มีบุคลากรทั้งสิ้น   39 คน 
 ก. ข้าราชการ 

     
13 คน 

 
 

1 ผู้บริหาร 
   

3 คน 
  

 
2 ข้าราชการครู 

   
10 คน 

  
 

3 ข้าราชการพลเรือน 
   

- คน 
  ข. ลูกจ้างประจ า 

    
- คน 

 
 

1 ท าหน้าท่ีสอน 
   

- คน 
  

 
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 

   
- คน 

  ค. พนักงานราชการ 
    

7 คน 
 

 
1 ท าหน้าท่ีสอน 

   
6 คน 

  
 

2 ท่ัวไป/สนับสนุน 
   

1 คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว 

    
19 คน 

 
 

1 ท าหน้าท่ีสอน 
   

6 คน 
  

 
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 

   
13 คน 

  จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ         - คน   
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น         - คน   
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 

    
- คน 

 
 

1 ข้าราชการ 
   

- คน 
  

 
2 ลูกจ้างประจ า 

   
- คน 

   

 

 

ผู้ให้ข้อมลู  นางสาวพชัราภรณ์  สงิห์แก้ว 
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 6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา     36 คน   
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - ต่ ากว่า ม.6 - คน   - คน  - คน 
 - ปวช./ม.6 - คน   4 คน  4 คน 
 - ปวส./อนุปริญญาตร ี  - คน   3 คน  3 คน 
 - ปริญญาตร ี   21 คน   5 คน  26 คน 
 - ปริญญาโท   2 คน   1 คน  3 คน 
 - ปริญญาเอก   - คน   - คน  - คน 
  รวม 23 คน  รวม 13 คน  36 คน 
            
 6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง         
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - จ้างด้วยงบบุคลากร  19 คน    1 คน 20 คน 
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน    - คน - คน 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  6 คน    13 คน 19 คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน    - คน - คน 
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   - คน    - คน - คน 
  รวม 25 คน   รวม 14 คน 39 คน 
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6.4 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ  

6.4.1. ข้าราชการ  รวม 13 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
                          ชื่อ – สกุล                                               วุฒิการศึกษา                                 ปฏิบัติหน้าที่ 

  
 

(ป.เอก/โท/ตรี...) แผนกวิชา 
สนับสนนุ/
ธุรการทั่วไป 

1. นายณัฐนนท์             ภู่อริยพงศ์ ป.โท บริหารสถานศึกษา       
2. นายลิขิต                  ขัดแก้ว ป.โท บริหารการศึกษา    

3. นายชนะ                   สีพะนามน้อย ป.โท บริหารการศึกษา    
4. นายวุฒิชาติ               ตุงคศิริวัฒน ์ ป.ตรี อุตสาหกรรม   
5. นางสาวเบญจมาศ       ศรีสุข ป.ตรี สามัญ   
6. นายริน                    ยาวิชัย ป.ตรี อุตสาหกรรม   

7. นายวราวุฒิ               อุปฌาย์ ป.ตรี อุตสาหกรรม       
8. นายพุทธิพัชร์             ธนพัทธ์ปัญญา ป.ตรี อุตสาหกรรม       
9. นางสาวอังคณา               เครือค า ป.ตรี สามัญ    
10.นางสาวพิราพร           สุขวนิช ป.ตรี พาณิชยกรรม    
11.นางสาวนรินทร์ณา     หน่อท้าว ป.ตรี พาณิชยการ    
12.นางสาวกรรณิการ์      เค้าหม่อง ป.ตรี สามัญ    
13.นายชายชัย  แก้วเถิน ป.ตรี  อุตสาหกรรม   

6.4.2. ลูกจ้าประจ า 
 

รวม 
 

ไม่มี 
 
คน 

 
(ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

   ชื่อ - สกุล      วุฒิการศึกษา                    ปฏิบัติหน้าที่ 

  
 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา 
สนับสนนุ/
ธุรการทั่วไป 

                 



 

15 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

6.4.3. พนักงานราชการ  รวม 7 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
   ชื่อ - สกุล  วุฒิการศึกษา                    ปฏิบัติหน้าที่ 

  
 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา 
สนับสนนุ/
ธุรการทั่วไป 

1. นายธิร์ปพน            นันตัง ป.ตรี อุตสาหกรรม   
2. นายณัฐกิตต์ิ           พาหมวด ป.ตรี อุตสาหกรรม   
3. นายชัยณรงค์          แสนมหายักษ์ ป.ตรี อุตสาหกรรม   
4. นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว ป.โท พาณิชยการ   
5. นายรุ่งวิกรัย           ปาเรียน ป.ตรี อุตสาหกรรม   
6. นายดนุพล             
7. นางสาวณัฏฐชิตา      

มามูล 
สิทธิขันแก้ว 

ป.ตรี 
ป.โท 

อุตสาหกรรม 
พาณิชยการ  

  
เจ้าหน้าท่ี
การเงิน  
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6.4.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 18 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

  
 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา 
สนับสนนุ/
ธุรการทั่วไป 

1. ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพิเศษสอน 
2. นายศิริกูล                      ไชยมงคล ป.ตรี อุตสาหกรรม ครูพิเศษสอน 
3. นางสาวเจนจิรา                ด้วงอ้าย ป.ตรี คหกรรม ครูพิเศษสอน 
4. นายกิตติพันธ์                   
5. นางสาวส่องศรี 

ปันน้อย 
มาเยอะ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

อุตสาหกรรม 
คหกรรม 

ครูพิเศษสอน 
ครูพิเศษสอน 

6. นางสาวนันทนัช ช านาญใช้ ป.ตรี สามัญ ครุพิเศษสอน 
7. นายธนาวัฒน์                   ราชคม ป.ตรี  งานสารบรรณ 
8. นางสาวพิสุทธิณีย์              ทิพย์โกมล ปวช. 

 
ฝ่ายแผนงานฯ 

9. นางสาวเฟื่องลดา                  ใจเหิม ป.ตรี 
 

งานพัสดุ 
10. นางสาวดรุณี                    
11. นางสาวสุภาพร                 

อนุภาพ 
ภูเขียว 

ม.6 
ป.ตรี  

งานทะเบียน 
ฝ่ายพัฒฯ 

12. นางสาวสุกัญญา                
13.นางสาวศิริรัตน์                 

อูปแก้ว 
ทิวาพัฒน ์

ปวส. 
ป.ตรี  

งานบัญชี 
ฝ่ายวิชาการ 

14. นายพงศ์ศักดิ์                  อินต๊ะรัตน ์ ม.6   พนักงานขับรถ 
15. นางบุษบา                     สิทธิแก้ว ปวส.   นักการภารโรง 
16. นายมลเทียร                   ภักดีวงษา ปวช.   นักการภารโรง 
17. นายพงศ์พันธ์                 อุตะละ ปวส.   นักการภารโรง 
18. นายพิสิษฐา                   ยาแก้ว ป.ตรี   ยามรักษาการณ์ 
19. นายพฤทธิ์ สิทธิแก้ว ม.6  ยามรักษาการณ์ 
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     7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
     7.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมทั้งสิ้น 575 คน 
     

หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2563 (ปีปัจจุบัน)   

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ปีที่ 
4 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น                             

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                             

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 72 12 19 31 134               134 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 30 25 14 3 72                 72 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 21 7 7 3 38                 38 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี) 27 5 2  2 36 15 7 4  26       62 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)           24 
 

9  33       33 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง (ทวิภาคี)           44 1 4  49       49 

                             

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ                            

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 9 23 23 82                82 

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 9 6 2 3 20                20 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี )           6 1 2  9       9 

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี )           9 3 4  16       16 
 -สาขาวิชา/อาหารและโภชนาการ 33  17     50                  50 
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น 810 
 

คน 
         2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 810 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น 

 
- คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. 
 

- คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
 

- คน 

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
728 คน 

     
หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2564(ปีต่อไป)   

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3   รวม ปีที่ 1 
ปี่ที่ 
2     รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น                             
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                             
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 40 72 12   124                   

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 40 30 25   95                   

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 20 21 7   48                   

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี) 40   27 5   72  20 15     35         

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี)           20 24     44         

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง (ทวิภาคี)           20 44     64         

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 37 9   66                   

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 20 9 6   35                   

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( ทวิภาคี )           20 6     26         

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี  (ทวิภาคี)           20 9     29         
 -สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ  40  33  17    90                   
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 

 
ทั้งปีการศึกษา (2563) 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
1,000 

 

 
คน 

         2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,000 คน 2.3 
 

หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 
 

หลักสูตระยะสั้น ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
 

- คน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2563 

 

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000 20,000 -  
     
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
งบบุคลากร     
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     
* งวดท่ี 1       1,104,000.- 2,196,320 2,196,320   
* งวดท่ี 2         964,160.-     
* งวดท่ี 3         128,160.-     
งบด าเนินงาน     
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่า
ประกันสังคม) 

87,500 87,452 48  

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

    

งบอุดหนุนทั่วไป     
- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนา 76,000 76,000 -  
เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ     
     
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ     
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา     
* งวดท่ี 1        65,000.-     
* งวดท่ี 2        80,000.-     
     
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร     
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อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) 
งบรายจ่ายอื่น     
- ค่าจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษา 4728750 4728749.43 0.57  
   ตอนปลาย-ปวช.(ทวิศึกษา)     
   * งวดท่ี 1         2,600,450.-     
   * งวดท่ี 2         2,128,300.-     
     
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 

32,800 32,800 -  

     
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500 117,500 -  
   * งวดท่ี 1        45,000.-     
   * งวดท่ี 2        72,500.-     
โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

-  

     
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อสร้างโอกาสสร้างาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการ Fix It Center 200,000.00 200,000.00 -  
- โครงการอาชีวอาสา 71,000.00 71,000.00 -  
- โครงการ Fix It Center (หุ่นยนต์) 200,000.00 199,934.00 66.00  
- โครงการ FiX It Center 100,000.00 100,000.00 -  
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม     
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ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลาเรียนรู้ 

50,000.00 49,945.00 
 

55.00  

     
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้ม่ีสมรรถนะ และความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

    

งบรายจ่ายอื่น     
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

22,000.00 
 

22,000.00 
 

-  

     
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

    

งบด าเนินงาน     
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,404,700.00 1,404,700.00 - คงเหลือ 

80,533.66 

   * งวดท่ี 2          162,800.-     

   * งวดท่ี 3        1,000,000.-     

   * งวดท่ี 4            45,300.-     

- ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 599,999.74 0.26  

   * งวดท่ี 1          240,000.-     

   * งวดท่ี 2          360,000.-     

งบเงินอุดหนุน     

- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสาย
อาชีพอาช่ีวศึกษา 

82,200.00 82,200.00 -  

งบรายจ่ายอื่น     

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

189,600.00 
 

189,600.00 
 

-  

   * งวดท่ี 1           94,800.-     

   * งวดท่ี 2           94,800.-     

     

ผลผลิต  ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ
พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
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งบด าเนินงาน     

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,076,200.00 1,076,199.99 0.01  

   * งวดท่ี 1          258,000.-     

   * งวดท่ี 2          500,000.-     

   * งวดท่ี 3            48,200.-     

   * งวดท่ี 4           270,000.-     

ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

    

งบด าเนินงาน     

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 311,400.00 311,266.19 133.81  

   * งวดท่ี 1          129,000.-     

   * งวดท่ี 2          104,000.-     

   * งวดท่ี 3            78,400.-     

งบรายจ่ายอื่น     

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืน
ครูให้นักเรียน 

117,600.00 
 

117,600.00 -  

   * งวดท่ี 1         58,800.-     

   * งวดท่ี 2         58,800.-     

     

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

งบเงินอุดหนุน(อุดหนุนทั่วไป)     

   - ค่าหนังสือเรียน 654,000.00 653,999.40 0.60  

     * งวดท่ี 1          273,000.-     

     * งวดท่ี 2          199,200.-     

     * งวดท่ี 3          181,800.-     

   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 310,650.00 310,649.00 1.00  

     * งวดท่ี 1          129,675.-     

     * งวดท่ี 2           94,620.-     

     * งวดท่ี 3           86,355.-     

   - ค่าจัดการเรียนการสอน 3,950,300.00 3,950,300.00 -  

     * งวดท่ี 1          807,450.-     

     * งวดท่ี 2        1,092,840.-     

     * งวดท่ี 3          550,010.-     

     * งวดท่ี 4        1,500,000.-     

   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 150,420.00 135,700.00 14,720.00  

     * งวดท่ี 1           62,790.-     
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     * งวดท่ี 2           45,816.-     

     * งวดท่ี 3           41,814.-     

   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 342,900.00 336,600.00 6,300.00  

    * งวดท่ี 1          179,280.- 
 

    

    * งวดท่ี 2          163,620.- 
 

    

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 18,986,840.00 18,965,455.75 21,384.25  
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ส่วนที่ 3  
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัย การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
1. ประมาณการรายรับ 

  
   30,022,746.20  บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 
  

620,000.00 บาท 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน          600,000.00  บาท 

   - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป            20,000.00  บาท 
   ข. เงินงบประมาณ ปี 2563(ปีต่อไป) ที่คาดวา่จะได้รบั 

 
   28,797,745.40  บาท 

                         งบบุคลากร        6,838,346.20  บาท 
                           งบด าเนินงาน 1,397,200.00 บาท 
                           งบลงทุน 14,352,500.00 บาท 
                           งบเงินอุดหนุน 4,093,600.00 บาท 
                           ค่าตอบพนักงานราชฯ       2,116,099.20  บาท 
                          รายได้อื่น          605,000.80  บาท 
  2. ประมาณการรายจ่าย 

  
   30,022,746.20  บาท 

งบบุคลากร  
  

6,838,346.20 บาท 
 - เงินเดือน       4,369,447.00  บาท 

   - เงินวิทยฐานะ           218,400.00  บาท 
   - เงินประจ าต าแหน่ง          134,400.00  บาท 
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       2,116,099.20  บาท 
  งบด าเนินงาน 

  
      1,397,200.00  บาท 

 -  ค่าใช้สอย          190,250.00  บาท 
   -  ค่าตอบแทน          485,800.00  บาท 
   -  ค่าวัสดุ          100,000.00  บาท 
   -  ค่าสาธารณูปโภค          600,000.00  บาท 
   -  โครงการ            21,150.00  บาท 
  งบลงทุน 

  
   14,352,500.00  บาท 

 -  อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น 1 หลัง     14,352,500.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน 

     -  ค่าใช้สอย          220,694.00  บาท       4,591,200.00  บาท 
 -  ค่าตอบแทน       3,035,066.00  บาท 

   -  ค่าวัสดุ          248,000.00  บาท 
   -  โครงการ       1,087,440.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น 

  
      2,943,500.00  บาท 

 -  ศูนย์บ่มเพาะ.          140,000.00  บาท 
   -  โครงการระยะสั้น       1,353,000.00  บาท 
   -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี          117,500.00  บาท 
   -  โครงการ Fixit center          600,000.00  บาท 
   -  โครงการ อาชีวอาสา            71,000.00  บาท 
   - โครงการ อาชีวพัฒนา            40,000.00  บาท 
   - โครงการ ออกกลางคัน            22,000.00  บาท 
   - โครงการ ฝึกอบในสถานศึกษาฯ          600,000.00  บาท 
   



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

 - งบบุคลากร 6,838,346.20 6,838,346.20 307,200 7,145,546.20 600,000 7,438,346.20

เงินเดือนขา้ราชการ 4,369,447 4,369,447 4,369,447 4,369,447

เงินวิทยฐานะ 218,400 218,400 218,400 218,400

เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,116,099.20 2,116,099.20 2,116,099

เงินเดือนครูจ้าง (15,800) 1 อัตรา 189,600.00 189,600 379,200

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ (9,800) 1 อัตรา 117,600.00 117,600 235,200

 -  งบด าเนินงาน 1,085,800 311,400 1,397,200 2,365,000 1,397,200

      - ค่าใช้สอย 190,250 220,000 220,000 220,000

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 190,250 190,250 190,250 190,250

     - ค่าตอบแทน 485,800 485,800 485,800 485,800

ค่าสอนพิเศษขา้ราชการ+พนักงานราชการ 327,274 327,274 327,274 327,274

ค่าเงินสมทบประกันสังคม(พนักงานราชการ) 72,000 72,000 72,000 72,000

ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ครูพเศษสอน) 25,020 25,020 25,020 25,020
ค่าเงินสมทบประกันสังคม ครู 1 อัตรา  เจ้าหน้าที่  1  
อัตรา

15,360 15,360 15,360 15,360

ค่าเงินสมทบประกันสังคม ยาม (นักการภารโรง)  6 อัตรา 19,224 19,224 19,224 19,224

ค่าเงินสมทบประกันสังคม(เจ้าหน้าที,่ คนขบัรถ) 7 อัตรา 26,922 26,922 26,922 26,922

          - ค่าวสัดุ 100,000 100,000 100,000 100,000

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100,000 100,000 100,000 100,000

- ค่าสาธารณปูโภค (ข้ันต  า) 600,000        600,000        600,000        600,000

ค่าโทรศัพท์ 20,000          20,000          20,000          20,000

ค่าไปรษณีย์ 12,000          12,000          12,000          12,000

ค่าไฟฟ้า 548,000        548,000        548,000        548,000

ค่าน้ า 20,000          20,000          20,000          20,000

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วทิยาลัยการอาชีพเวยีงเชียงรุ้ง

โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

วสัดุการศึกษา ปวส. ทวภิาคีภาคเรยีนที  2-63) 75 คน 21,150 21,150 21,150 21,150

   แผนกวิชาการบัญช ี ปวส. ทวิ 10  คน 1,900 1,900 1,900 1,900

   แผนกวิชาคอมฯ    ปวส. ทวิ 13 คน 2,470 2,470 2,470 2,470

   แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง ปวส.ทวิ  19 คน 3,610 3,610 3,610 3,610

   แผนกวิชาชา่งยนต์  ปวส.ทวิ 26 คน 4,940 4,940 4,940 4,940

   แผนกวิชาก่อสร้าง   ปวส.ทวิ 7 คน 1,330 1,330 1,330 1,330

   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  52 คน 3,900 3,900 3,900 3,900

   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  75  คน 3,000 3,000 3,000 3,000

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 4,093,600 4,093,600 4,093,600 4,093,600

      - ค่าตอบแทน 3,035,066 3,035,066 3,035,066 3,035,066

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ,คนบับรถ (6,410) 7 อัตรา 538,440 538,440 538,440 538,440

ค่าครองชพีครูพิเศษ ธุรการ นักการ (3,160) 17 อัตรา* 
12เดือน

644,640 644,640 644,640 644,640

ค่าสอนพิเศษขา้ราชการ+พนักงานราชการ 798,806        798,806 798,806 798,806

เงินเดือนนักการภารโรง +ยาม (5,430) 6 อัตรา 384,480 384,480 384,480 384,480

เงินเดือนครูพิเศษ (8,340) 5 อัตรา 12 เดือน 500,400 500,400 500,400 500,400

ค่าตอบแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 168,300 168,300 168,300 168,300

ค่าใช้สอย 220,694 220,694 220,694        220,694

ค่าเดินทางไปราชการ 150,000 150,000 150,000        150,000

ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 40,000          40,000 40,000          40,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000 20,000 20,000          20,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 10,694 10,694 10,694          10,694

ค่าวสัดุ 188,000 188,000 188,000        188,000        

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 188,000        188,000 188,000 188,000

วัสดุส านักงาน 60,000          60,000          60,000          80,000          

   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 20,000          20,000          20,000          20,000          

   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 20,000          20,000          20,000          20,000          

   ฝ่ายวิชาการ 20,000          20,000          20,000          20,000          

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

 - โครงการ 589,840        

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 34,000 34,000 34,000 34,000

งานบุคลากร

 - โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000
 - โครงการ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถ 
ภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

9,000 9,000 9,000 9,000

งานบรหิารงานทั วไป 4,500 4,500 4,500 4,500

โครงการ โครงการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา 4,500 4,500 4,500 4,500

งานอาคารสถานที 16,000 16,000 16,000          16,000          

 - โครงการซ้ือวัสดุงานอาคาร 8,000 8,000 8,000            8,000            

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา 8,000            8,000            8,000            8,000            

งานทะเบียน 28,000 28,000          28,000          28,000
 - โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา   
     รอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564 4,000 4,000            4,000            4,000

 - โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉมิ    
     นิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 20,000 20,000          20,000          20,000

 - โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา   
     รอบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2564 4,000 4,000            4,000            4,000

งานประชาสัมพันธ์ 12,000 12,000          12,000          12,000

 - โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 6,000 6,000            6,000            6,000

 - โครงการ จัดท าป้ายงานประชาสัมพันธ์ ๖,๐๐๐ 6,000            6,000            6,000

งานบัญชี 6,000 6,000            6,000            

 - โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี 6,000 6,000            6,000            

งานการเงิน 6,000 6,000            6,000            6,000

 - โครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานการเงิน 6,000 6,000            

งานพัสดุ 6,000 6,000            6,000            6,000

 - โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 6,000 6,000            6,000            6,000

รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

ฝ่ายวชิาการ

วสัดุการศึกษา ปวช. 728 คน ภาคเรยีนที  2 ปี 2561 275,720 275,720 275,720 275,720

   แผนกวิชาการบัญช ี   45  คน 15,300 15,300 15,300 15,300

   แผนกวิชาคอมฯ       129  คน 43,860 43,860 43,860 43,860

   แผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง  182  คน 61,880 61,880 61,880 61,880

   แผนกวิชาชา่งยนต์  161 คน 54,740 54,740 54,740 54,740

   แผนกวิชาก่อสร้าง   71  คน 24,140 24,140 24,140 24,140

   แผนกวิชาอาหาร   100  คน 34,000 34,000 34,000 34,000

   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  414 คน 41,400 41,400 41,400 41,400

   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  688 คน 34,400 34,400 34,400 34,400

โครงการ จัดหาส่ือการเรียนการสอน ๔,๐๐๐ 4,000            4,000            4,000

   งานทวศึิกษา 4,728,750 4,728,750 4,728,750

 - โครงการ ประชมุสร้างความเขา้ใจ ปัญหา และอุปสรรค
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษา ฯ

40,000          40,000          40,000

 - โครงการยกระดับอาชวีศึกษา ระบบทวิภาคีสถานศึกษา 100,000 100,000        100,000

 - โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

100,000 100,000        100,000

 - โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 100,000 100,000        100,000

 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 100,000 100,000        100,000

 - โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชพี 100,000 100,000        100,000

 - โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 4,078,750 4,078,750     4,078,750

 - โครงการรับใบประกาศนียบัตร 60,000 60,000          60,000

 - โครงการส่ิงประดิษฐ์ 50,000 50,000          50,000

งานทวภิาคี 32,800 32,800          32,800

 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 10,000 10,000          10,000

 - โครงการจัดท าแผนการฝึกร่วมกับสถานประกอบการ 10,000 10,000          10,000

 - โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 7,000 7,000            7,000

 - โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชพีในสถาน
ประกอบการ

5,800 5,800            5,800

งานห้องสมุด 11,000          11,000          11,000          11,000

 - โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อ
การศึกษา

4,000
4,000 4,000 4,000

 - โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน 3,000 3,000 3,000 3,000

 - โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 4,000 4,000 30,000          34,000 34,000

รวมทัง้สิน้เงินรายได้
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

งานหลักสูตร 34,200 34,200 34,200          34,200          

 - โครงการ อบรมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ

14,484 14,484 14,484          14,484          

 - โครงการ แขง่ขนัทักษะวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 
2563 (งบประมาณ 2564) ระดับสถานศึกษา

1,516 1,516 1,516            1,516            

 - โครงการ แขง่ขนัทักษะวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 
2563 (งบประมาณ 2564) ระดับ อศจ.เชยีงราย

17,000 17,000 17,000          17,000          
 - โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียน 2/2563, 
1/2564)

1,200 1,200 1,200            1,200            

งานวดัผลและประเมินผล 12,000 12,000 12,000          12,000          

 - โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชพี ประจ าปีการศึกษา 2563 6,000 6,000 6,000            6,000            

 - โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชวีศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2563

6,000 6,000 6,000            6,000            

สาขางานช่างยนต์ 17,500 17,500 17,500          17,500          

 - โครงการ  Big Cleaning  Day แผนกวิชาชา่งยนต์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563
 - โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชา่งยนต์
 - โครงการ พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ 
สาขาวิชาชา่งยนต์

9,000 9,000 50,000          59,000          59,000          

 - โครงการ น านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการณ์

4,000 4,000 4,000            4,000            

 - โครงการ เชญิวิทยากรอบรมวิชาการแผนกวิชาชา่งยนต์ 4,500 4,500 4,500            4,500            

สาขาคอมพิวเตอร์ 10,500 10,500 10,500 10,500
 - ชือ่โครงการ กิจกรรมแนะน าอาชพี  ส าหรับนักเรียน
ระดับ ปวช.1 (การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ)
 - โครงการ เชญิผู้เชีย่วชาญภายนอกให้ความรู้ 4,500 4,500 4,500 4,500            

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000 20000 6,000 6,000            

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

สาขางานบัญชี 10,500 10,500 10,500          10,500

 - โครงการ Big Cleaning Day สาขางานการบัญช ีภาค
เรียนที่ 1/2560

 - โครงการพัฒนาห้องบัญชี 6,000 6,000 6,000            6,000            

 - โครงการเชญิผู้เชีย่วชาญภายนอกให้ความรู้สาขางาน
การบัญชี

4,500 4,500 4,500            4,500            

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 16,700 16,700 16,700 16,700

 - โครงการ พัฒนาแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 6,000 6,000 6,000 6,000

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนก
ไฟฟ้าก าลัง 5,000 5,000 60,000          65,000 65,000

 - โครงการ การประชมุผู้ปกครองสาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลัง 1,200 1,200 1,200 1,200

 - โครงการ เชญิผู้เชีย่วชาญภายนอกให้ความรู้ 4,500 4,500 4,500 4,500

สาขางานก่อสรา้ง 9,000 9,000 9,000            9,000            

 - โครงการ ปูกระเบื้องพื้นแผนกวิชาชา่งก่อสร้าง 9,000 9,000 80,000          89,000          89,000          

 - โครงการ Big Cleaning Day 3,500            3,500            

แผนกอาหารและโภชนาการ 6,000 6,000 6,000            6,000            

 - โครงการ จัดหาพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและ
โภชนาการ

6,000 6,000 30,000          36,000          36,000          

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานอาหารและ
โภชนาการ

 - โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกสามัญสัมพันธ์ 25,000 25,000 25,000          25,000          

 - โครงการ ด าเนินงานจัดการแขง่ขนัทักษะวิชาพื้นฐาน 
การเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชวีศึกษาจังหวัดเชยีงราย

5,000 5,000 5,000            5,000            

 - โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่
การเรียนการสอนแบบ Active learning

3,500 3,500 3,500            3,500            

 - โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 3,500 3,500 3,500            3,500            
 - โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชวีศึกษา – เอสโซ่ 6,000 6,000 6,000            6,000            

 - โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564 7,000 7,000 7,000            7,000            

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 20,000 20,000 20,000          20,000          

 - โครงการ Big Cleaning  Day 

 - โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ 40,000          40,000          40,000          

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชือ่มไฟฟ้า 40,000          40,000          40,000          

 - โครงการปรับปรุงระบบสถานีเชือ่มแก๊ส 20,000 20,000 20,000          20,000          

งานวางแผนและงบประมาณ 11,220 11,220 11,220 11,220          

 - โครงการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 6,000 6,000 6,000 6,000            

 - โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา 5,220 5,220 5,220 5,220

งานวจิัยและสิ งประดิษฐ์ 57,600          57,600 57,600 57,600

 - โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ 
ภาคเหนือ สุดยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา 30,000

30,000 30,000 30,000

 - โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุด
ยอดนวัตกรรมอาชวีศึกษา 76,00

76,00 76,00 76,00

 - โครงการ อบรมเชงิปฏิบัติการการเขยีนวิจัยในชัน้เรียน 20,000          20,000 20,000

งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก 14,000          14,000 14,000 14,000

 - โครงการ อบรมเชงิปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก

8,000 8,000 8,000 8,000

 - โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6,000 6,000 6,000 6,000

งานความรว่มมือ 4,000 4,000 4,000 4,000

 - โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 4,000 4,000 4,000 4,000

 - โครงการ ครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน 108,000        108,000        108,000

งานศูนย์ข้อมูล 164,750        164,750 164,750

 - โครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ไร้สายให้ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ 164,750        

164,750        164,750

โครงการศูนย์บ่มเพาะ 50,000          50,000 50,000

 - โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 
วิทยาลัยการอาชพีเวียงเชยีงรุ้ง

50,000          50,000 50,000

รวมทัง้สิน้เงินรายได้
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา

โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนการศึกษาขัน้
พื้นฐาน เงินอุดหนุน  เรียนฟรี  15 ปี

        - ค่าหนังสือ     (1,000 * 688*2) 1,376,000 1,376,000 1,376,000

        - ค่าอุปกรณ์     (230 *688 * 2) 316,480        316,480 316,480

        - ค่าเคร่ืองแบบ (900 * 688 * 1) 619,200        619,200 619,200

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (475 * 688 * 2) 653,600       653,600 653,600

 -  โครงการศึกษาดูงาน ระดับชัน้ ปวช.1 (100*320 คน) 32,000          32,000 32,000

 - โครงการกิจกรรมมเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษา   (100*320)

32,000          32,000 32,000

 - โครงการลูกเสือ    (100*360) 36,000          36,000 36,000

 - โครงการ IT    (175*320) 56,000          56,000 56,000
   - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯ การจัดท าขอ้มูล   
        สารสนเทศ 9 ประเภท 5,000 5,000 5,000

   - โครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์     ไร้สายให้ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ

38,000 38,000 38,000

   - โครงการปรับปรุงเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์   
        เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 20,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 497,600        497,600        497,600 497,600

497,600        -                

ค่ากิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา 226,950        226,950        226,950 226,950

 - โครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day 5,000 5,000 5,000 5,000
 - โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day  เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 5,000            5,000 5,000 5,000

 - โครงการ แขง่ขนักีฬาสีภายใน  วก.เชยีงรุ้งเกมส์ 20,000 20,000 20,000 20,000

 - โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชวีศึกษาต่อต้านทุจริตใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562ส าหรับคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชพีฯ

15,000 15,000 15,000 15,000

 - โครงการ ชมุนุมลูกเสือ วิสามัญอาชวีศึกษา ระดับ
สถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ

40,000 40,000 40,000 40,000

เงินรายได้ รวมทัง้สิน้
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

 - โครงการ ตักบาตรท าบุญและรดน้ าขอพรเนือ่งในวัน
สงกรานต์

10,000 10,000 10,000 10,000

 - โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น และสมาชกิดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
 ระดับภาค ภาคเหนือ

๙,๙๕๐ 9,950 9,950 9,950

 - โครงการ น้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะ
มหาราช)

5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ พิธีไหว้ครู 23,000 23,000 23,000 23,000

 - โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก 5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000

 - โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชวีศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000

 - โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 20,000 20,000 20,000 20,000

 - โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท 
เนือ่งในวันวิสาขบูชา

5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ เขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่

 - โครงการ จิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนือ่งในวัน
สวรรคต ร.9

5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ ถวายพระพร เนือ่งในวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหามหาราชนิี

5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 5000

 - โครงการ ตามกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5000

องค์การ 65,000 65,000 65,000 65000

 - โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
ภายใต้กิจกรรม To Be Number One

10,000 10,000 10,000 10000

 - โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชวีศึกษาต่อต้านทุจริตใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 17,000 17,000 17,000          17,000          

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

 - โครงการ ปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชพีในอนาคต
แห่งประเทศไทย

10,000 10,000 10,000          10,000          

 - โครงการ ปฐมนิเทศสมาชกิใหม่ องค์การนักวิชาชพีใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - โครงการ การจัดประชมุวิชาการองค์การนักวิชาชพีใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

13,000 13,000 13,000          13,000          

 - โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชพีเวียง   
เชยีงรุ้ง

10,000 10,000 10,000          10,000          

งานแนะแนว 88,500 88,500 88,500          88,500          

 - โครงการ ปัจฉมินิเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา 400,000       400,000        400,000        

 - โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 1,500 1,500 1,500            1,500            

 - โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564

5,000 5,000 5,000            5,000            

 - โครงการ พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน 30,000 30,000 30,000          30,000          

 - โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563

3,000 3,000 3,000            3,000            

 - โครงการ แนะแนวการศึกษา 17,000 17,000 17,000          17,000          

 - โครงการ ทุนการศึกษา วันไหว้ครู 15,000 15,000 15,000          15,000          

 - โครงการ งานการค้า 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - โครงการ สมุดสะสมความดี 7,000 7,000 7,000            7,000            

งานปกครอง 16,000 16,000 16,000          16,000          

 - โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 7,000 7,000 7,000            7,000            

 - โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 9,000 9,000 9,000            9,000            

ชมรมวชิาชีพแผนก 30,000 30,000 30,000          30,000          

 - แผนกชา่งยนต์ 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - แผนกชา่งไฟฟ้าก าลัง 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - แผนกก่อสร้าง 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - แผนกคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - แผนกบัญชี 5,000 5,000 5,000            5,000            

 - แผนกอาหารและโภชนาการ 5,000 5,000 5,000            5,000            

งานสวสัดิการ นักเรยีนนักศึกษา 12,000          12,000          12,000          12,000          

 - โครงการตรวจสุขภาพ นักเรยีนนักศึกษา 60,000          60,000          

 - โครงการประกันอุบัติดหตุกลุม่ 60,000          60,000          

 - โครงการ จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 12,000 12,000 12,000          12,000          

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมทัง้สิน้ บกศ. เป็นเงิน

  วสัดุ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 20,000          20,000          20,000          20,000          

โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000 15,000

 โครงการอุดหนุนการสอนระยะส้ัน 1,353,000     1,353,000     1,353,000 1,353,000

        - โครงการเก็บขอ้มูลนักเรียน ครู และผู้รับบริการ 10,000          10,000          10,000

          หลักสูตรระยะส้ัน

        - โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมสู่ชมุชน 20,000          20,000          20,000

        - โครงการจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน 200,000        200,000        200,000

        - โครงการต้ังศูนย์อบรมระยะส้ันทุกต าบล ใน 1,123,000     1,123,000     1,123,000

          อ าเภอเวียงเชยีงรุ้ง

โครงการพิเศษและบรกิารชุมชน

โครงการ อาชวีอาสา 71,000          

โครงการ Fix it Center 600,000        

โครงการ บรรเทาสาธารณภัย 5,000 5,000 5,000 5,000

โครงการ อ าเภอย้ิม 20,000          20,000 20,000

 โครงการ 108 อาชพี 8,000            8,000            30,000          38,000 38,000

 โครงการออกกลางคัน 22,000 22,000 22,000

   - โครงการเย่ียมบ้าน 14,000 14,000 14,000

   - โครงการประชมุผู้ปกครอง 8,000 8,000 8,000

โครงการฝึกอบรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพีให้กับ
ประชาชน

600,000        600,000        600,000        

 - โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 120,000        120,000        

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 120,000 120,000        

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย 120,000 120,000        

 - โครงการทุนอาหารกลางวันในสถานศึกษา 400,000        80,000          480,000

 - งบรายจ่ายอื น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมทัง้สิน้

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุงานอาคาร 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกิตติพันธ์   ปันน้อย    งาน  อาคารสถานท่ี    
                    ฝ่าย  บริหารทรัพยากร    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่  3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน   

 กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาระบบการจัดการบริหาร  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
วัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี ท่ีใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้
เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ท้ังปัจจุบัน
และอนาคต  
  ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ และเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
งานอาคารสถานท่ีสามารถท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกให้น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ได้อย่างเพียงพอ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้และท างานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล  
  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 1. ส ารวจวัสดุงานอาคาร

สถานท่ี  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 



ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔  
2.ด าเนินการจัดซื้อวัสดุงาน
อาคารสถานท่ี  

ด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  25,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบติดตามและประเมินผล  
  10.2 แบบสังเกต 
  10.3 แบบวัดความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ของสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกิตติพันธ์   ปันน้อย    งาน  อาคารสถานท่ี    
                    ฝ่าย  บริหารทรัพยากร    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่  3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน   

 กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาระบบการจัดการบริหาร  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี 
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน บางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุด ท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนนักศึกษาและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มี
ผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสอง
ของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลดภาวะท่ี เป็นพิษ จึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีทางสถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการนี้ 

 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้อาคารสถานท่ี อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และส่ิงแวดล้อม ของสถานศึกษา ให้ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
 5.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน   
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนท่ีมั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความ
  ปลอดภัย 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอื้อต่อการ 
  เรียนรู้ 
 



 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในสถานศึกษาอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
  เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี 
  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  6.2.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 1. ส ารวจอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ท่ีช ารุดทรุดโทรม 
และสภาพแวดล้อม 
2.ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานท่ี อาคาร
เรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานและสภาพแวดล้อม
ตามท่ีส ารวจ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 
ด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  25,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนท่ีมั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความ
  ปลอดภัย 
  9.1.2 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอื้อต่อการ 
  เรียนรู้ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในสถานศึกษาอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
   เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   9.2.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี 
   เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   9.2.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ จัดท าป้ายงานประชาสัมพันธ์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนนัทนัช   ช านาญใช้     งาน ประชาสัมพันธ์ 
                    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่  ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ประเด็นที่5.๑ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหล่งการ
เรียนรู้ การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์จึงมีความส าคัญในการเป็นส่ือประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการ
เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากหลักการข้างต้นจึงขอด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาในอนาคต  
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 
 5.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษารับรู้ข่าวสารต่างๆจากป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ นักเรียนนักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆ  
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 จัดท าป้ายงาน

ประชาสัมพันธ ์แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 

ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 



จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน …10,000....  บาท  
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียนนักศึกษารับรู้ข่าวสารต่างๆจากป้ายประชาสัมพันธ์ 
 9.2  เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 นักเรียนนักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆ  
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 

 

 

 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวนันทนัช   ช านาญใช้) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งานประชาสัมพันธ์ 
    (นางสาวนันทนัช   ช านาญใช้) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
   (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
  ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
   ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนนัทนัช   ช านาญใช้     งาน ประชาสัมพันธ์ 
                    ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู ้
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ประเด็นที่5.๑ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีงานประชาสัมพันธ์ไ ด้รับมอบหมายให้ดูแลห้องประชาสัมพันธ์  และให้ท าการปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ ในการนี้ระบบการจัดเก็บเอกสารและการปฏิบัติงานในพื้นท่ียังไม่เป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินงานใน
ห้องประชาสัมพันธ์ให้มีระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้น จึงขอด าเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และจัดซื้อเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ส านักงาน 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 5.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงานส าหรับห้องประชาสัมพันธ์ 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1มีห้องประชาสัมพันธ์ที่พร้อมต่อการใช้งาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ห้องประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆภายในวิทยาลัย 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 จัดซ้ืออุปกรณ์ ส านักงาน

ห้องประชาสัมพันธ ์แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 

ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 



จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน……12,000....  บาท  
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
 9.1.1 ห้องประชาสัมพันธ์ที่พร้อมต่อการใช้งาน 
  9.2  เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 ห้องประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆภายในวิทยาลัย   
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวนันทนัช   ช านาญใช้) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งานประชาสัมพันธ์ 
    (นางสาวนันทนัช   ช านาญใช้) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
   (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
           ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

                                                                                                                                . 
โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.)  
นักเรียนทวิศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง  งาน ทะเบียน  
        ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
 

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        
                                 โครงการตามภาระงานประจ า       
                                 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ  
                กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน     

 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  นักเรียนปกติ นักเรียนทวิศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยเน้นผู้เรียน                
เป็นส าคัญ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯ ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้จบการศึกษาตามภาคบังคับระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) รวมถึงการศึกษาในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นช้ันสูงสุด วิทยาลัยฯเล็งเห็น
ความส าคัญของนักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู และศิษย์ท่ีได้อบรมส่ังสอนมา  

วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563                
ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวสู่การศึกษาต่อ               
การท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจ าเป็น                  
ต้องจัดแก่นักเรียนท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา เป็นการเติมเต็มตามสมบูรณ์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง                   
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และครูร่วมสร้างขวัญและก าลังใจ    
 

5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การท างาน และการด าเนิน  ชีวิต
 ในสังคม  
  5.2 เพื่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับการเป็นพลเมือง                    
 ท่ีดีของสังคม  

5.3 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 361 คน  
       1.  นักเรียนกลุ่ม ปกติ   จ านวน 28 คน 

.2.  นักเรียนกลุ่ม ทวิศึกษา         จ านวน 333 คน 



     - นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 12 คน 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ – นักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษามีภูมิ คุ้มกันท่ีเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการก้าว                
 สู่การศึกษาต่อ การท างาน และด าเนินชีวิตในสังคม  
 

7. วิธีด าเนินงาน พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินงาน (โดยละเอียด)  
  
 

ล าดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผน
โครงการ 

     
    

2 เสนอขออนุมัติโครงการ          

3 ด าเนินการ          

3 ติดตามและประเมินผล          

4 สรุปและรายงานผล          

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน           รายได้สถานศึกษา           เงินงบประมาณ                       อื่นๆ 
                  . งบด าเนินงาน                งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบอื่นๆ 
 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 50,000 บาท ได้แก่ 
 1. ค่าป้ายไวนิล “พิธีมอบใบประกาศนยบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ขนาด 4 x 2 เมตร ( 3 ป้าย x 1,040 บาท)  เป็นเงิน     3,120 บาท 
 

 2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 25 บาท)  
นักเรียน (ปวช. กลุ่มปกติ)                                                                28 คน 
นักเรียน (ปวช. กลุ่มทวิศึกษา)                                                         333 คน 
นักศึกษา (ปวส. กลุ่มทวิภาคี)                                                            12 คน 
รวมจ านวน นักเรียน นักศึกษา  (373 คน x 25 บาท)          เป็นเงิน    9,325 บาท 
คณะครู บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ (70 คน x 25 บาท)       เป็นเงิน    1,750 บาท 
           รวมอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน                                      11,075 บาท 
 

3. ค่าเครื่องไทยธรรม จ านวน 9 ชุด (ชุดละ 200 บาท)                            .เป็นเงิน    1,800 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (373 คน x 35 บาท)                                เป็นเงิน   13,055 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันครู และบุคลากร (70 คน x 35 บาท)                        เป็นเงิน     2,450 บาท 
6. ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี                                                             .เป็นเงิน     6,500 บาท 
7. ค่าตกแต่งซุ้ม (5 แผนกๆละ 1,000 บาท)                                        เป็นเงิน     5,000 บาท 

         8. กระดาษท าใบประกาศ 210 แกรม ( 20 ริม x 215 บาท)                 .เป็นเงิน     4,300 บาท    
 9. กระดาษท าใบประกาศ Double A (20 ริม x 135 บาท )                  เป็นเงิน     2,700 บาท 
 

ใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น  50,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

  9.1 เชิงปริมาณ 
       9.1.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า                    
  ร้อยละ 80 (ไม่ต่ ากว่า 289 คน) 



  9.1.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย 
 กว่าร้อยละ 80 (ไม่ต่ ากว่า 10 คน) 
 

9.2 เชิงคุณภาพ 

  9.2.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 มีความพร้อมในการก้าวสู่ 
  การศึกษาต่อการท างาน และการด าเนินชีวิตในสังคม 

  9.2.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 มีความพร้อมในการ 
  ก้าว สู่การศึกษาต่อ การท างาน และการด าเนินชีวิตในสังคม 
10. การติดตามและประเมินผล  

  10.1 จากแบบสรุปรายงานจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
  10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์เก้ว   งาน บัญชี 
              ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ข้อที่ 4 การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมองค์ความรู้ระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
  ด้านที่ ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีเอกสารทางงานบัญชี เช่น งบทดลองประจ าเดือน เอกสาร
แยกประเภท เอกสารการพักล้างทรัพย์สิน เอกสารประกอบความเคล่ือนไหวของบัญชีวิทยาลัย เอกสารใบส าคัญใน
การลงบัญชี ซึ่งเอกสารต่างๆดังกล่าวมีความส าคัญ และต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ และมีการจัดเก็บท่ีดี  

ดังนั้นงานบัญชีจึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการกล่ันกรองความรู้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
ผู้อ านวยการ จากผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เช่ียวชาญ จนสกัดออกมาเป็นเทคนิคในการบริหารงานเอกสารหรือการ
จัดการเอกสาร ซึ่งเป็นการด าเนินงานเอกสาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามล าดับขั้นตอน คือ การวางแผนการก าหนด
หน้าท่ี โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร การก าหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา อันจะก่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการท างานต่อไป   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อการน าอุปกรณ์ส านักงานมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อมีระบบจัดเก็บเอกสารในการรองรับการจัดเก็บเข้าแฟ้มท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
 เดียวกัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ มีห้องจัดเก็บเอกสารของงานบัญชีจ านวน  ๑ ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๖.1.2 ระบบเอกสารของงานบัญชีมีการจัดเก็บเข้าแฟ้มท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง 

   เดียวกัน 
7. วิธีด าเนนิการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่ด าเนินการ (โดยละเอียด) 
   

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ พฤศจิกายน 2563  

 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 



ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563  
 ด าเนินการตามโครงการ ธันวาคม 2563 

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา มกราคม 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 

 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่ 

รายการ        จ านวนเงิน 
 1. หมึก HP1020                                                             3,950 บาท 
 2. กระดาษ A4       2,700 บาท 
 3.กระดาษแบงค์ สีเขียว         595 บาท 
 4. กระดาษแบงค์ สีชมพู         680 บาท 
 5. กระดาษแบงค์ สีฟ้า         595 บาท  
 6. กระดาษปก A4 สีชมพู 180 แกรม         90 บาท 
 7. กระดาษปก A4 สีเขียว 180 แกรม         90 บาท 
 8. ล้ินแฟ้มพลาสติก 20 ซม.        300 บาท 
 9. ปากกา0.5มม.1x50น้ าเงินด้ามคละสี           200 บาท 
 10. หมึก epson l360 สีด า,เหลือง,น้ าเงิน,แดง      800 บาท 
   - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -           10,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน า
องค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับงานของตนเอง 
9.๒. ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานและบริการใหม่ๆ 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                  ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
    (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                    (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                       .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ              ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                     (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                       .........../.........../.......... .. 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน งานการเงิน 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวฒุิชาติ  ตุงคศิริวัฒน์        งาน การเงิน 
                   ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรม องค์ความรู้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  
 กลยุทธ์ที่          

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2562  และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป   
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.2   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
          5.3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิผล 
 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 งานการเงิน มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 



 

 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ……15,000…..  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน ได้วัสดุส านักงานตามเป้าหมาย  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 งานการเงินได้วัสดุส านักงานตามเป้าหมาย 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายวุฒิชาติ  ตุงคศิริวัฒน์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



 
แผนงาน/โครงการ 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 

 

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวราวุฒิ อุปฌาย์    งาน พัสดุ 
                   ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่  2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร    
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่  3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

  ด้านที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
   ด้านที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติ การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ในประเด็น
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการ
ก าหนดราคากลาง ซึ่งตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
จะต้องมีคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าก่อนมีการประกาศหรือเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธี 
   ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหรือก าหนดราคากลางได้รับรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม รอบคอบ ถูกต้องตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
งานพัสดุจึงได้จัดท าโครงการอบรมเรื่อง เรื่อง “การก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการตัดท าราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ  
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหรือก าหนดราคากลาง 
 ได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูป
 รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง 
 5.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้สอบถามข้อสงสัย กับวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญโดยตรง 



 
  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 30 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
  หรือจัดท าราคากลางครุภัณฑ์ได้ 
  6.2.2 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียดของงาน หรือจัดท าแบบรูป 
  รายการงานก่อสร้างหรือจัดท าราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างได้ 
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ พฤศจิกายน 2563  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ธันวาคม 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยาการ 2 คน * 7 ช่ัวโมง * 600 บาท   จ านวน 8,400 บาท 
 8.2 ค่าป้ายโครงการ 1.5 * 4.5 เมตร   จ านวน 1,000 บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ * 30 คน * 30 บาท  จ านวน 1,800 บาท 
 8.4 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ * 30 คน * 25 บาท  จ านวน 3,000 บาท 
 8.5 ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย    จ านวน 5,800 บาท  
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 30 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.1 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
  หรือจัดท าราคากลางครุภัณฑ์ได้ 
  9.2.2 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียดของงาน หรือจัดท าแบบรูป 
  รายการงานก่อสร้างหรือจัดท าราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างได้ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถามโครงการ 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายวราวุฒิ อุปฌาย์) 
    ............./.............../............. 

ลงชื่อ....................................หัวหน้าแผนก/งานพัสดุ 
       (นายวราวุฒิ อุปฌาย์) 
   ............./.............../............. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฎฐชิตา  สิทธิขันแก้ว   งาน สวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
                    ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที่          

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้ นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญทางด้านสุขภาพร่างกายท่ีต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อีกท้ังให้
ห่างไกลจากยาเสพติด ท่ีจะท าลายชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจสาร
เสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือท้ังด้านหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน    
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1-3 จ านวน 200 คน 
   6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 – 2 จ านวน 100 คน   
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน …………………………..  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1          
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2           

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1          
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฎฐชิตา  สิทธิขันแก้ว   งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
                    ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที่          

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสวัสดิการ ความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุท่ีจะ

เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท้ังนี้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ไม่
เลือกคน ไม่เลือกเวลาและสถานท่ี น ามาซึ่งความสูญเสีย ท้ังร่างกายและชีวิต 

 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุ
กลุ่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการคุ้มครองภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียง
 เชียงรุ้ง 
 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1-3 จ านวน  200  คน 
                     6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 – 2  จ านวน  100 คน   
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ……60,000…..  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1          
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2           

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1          
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฎฐชิตา  สิทธิขันแก้ว   งาน สวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
                   ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที่          

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สุขภาพและอนามัยท่ีดีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา เมื่อนักเรียนนักศึกษา
มีปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในวิทยาลัยย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัด
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อนักเรียนนักศึกษาเจ็บป่วยขณะอยู่วิทยาลัย ก่อนส่ง
ต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
สุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทันเวลา  
             ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ท าโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ ครู 
นักเรียน และบุคลากรในวิทยาลัย เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อให้ครู นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
          5.2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มียาและเวชภัณฑ์ในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  

 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 



ด าเนินการตามโครงการ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน …………………………..  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1          
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2           

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1          
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ อาชีวะอาสา 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายธิรป์พน นันตัง   งาน โครงการพิเศษ 
          ฝ่าย พัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 
      ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
  กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง 
  รายได้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงาน จึงจัดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากส านักงบประมาณ เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาและการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ประปาใน
ครัวเรือน 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ประปาใน
 ครัวเรือน 
 5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 5.3 ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ 
 5.4 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มแข็ง 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน จ านวน  
  140 คน 
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 5 หมู่บ้าน 
  6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 500 ครัวเรือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 



  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ 
  อาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ 
  ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง    

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 144,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน 
   จ านวน 140 คน 
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 5 หมู่บ้าน 
  6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 500 ครัวเรือน  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  .ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ 
  ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างด าเนินงานและหลังการด าเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีก าหด 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ บรรเทาสาธารณภัย 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายธิรป์พน นันตัง   งาน โครงการพิเศษ 
          ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
       ตลาดแรงงาน 
     ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
  กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง 
  รายได้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยได้เผชิญกับความเสียหาย จากภัยพิบัติตามธรรมชาติอยู่เกือบทุกปี (โดยเฉพาะ ภัยพิบัติ
จากน้ าท่วมในท่ีราบลุ่ม น้ าท่วมฉับพลัน และจากดินถล่มในบริเวณท่ีสูงลาดชัน) การเกิด น้ าท่วมในลุ่มแม่น้ าต่างๆ    
ของประเทศ มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ตามสภาวะของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก     
ท่ีมีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนท่ีส่งผลกระทบถึงกันมากขึ้นเป็นล าดับ ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นคงจะไม่ได้เกิด
เฉพาะกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังสาธารณูปโภคของรัฐเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ท่ีเกี่ยวพันเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะด้านการ
เกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากการมีปริมาณฝนตกมากผิดปกติ จาก
พายุหรือมรสุมฤดูร้อนท่ีเกิดตามธรรมชาตินั้น เราคงไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้เกิ ดความเสียหายได้ท้ังหมดอย่าง
แน่นอน แต่จะท าอย่างไรให้ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด การบริหารจัดการลุ่มน้ าต่างๆ 
ของประเทศท่ีมีปัญหา จากน้ าท่วมจนถึงการเกิดดินถล่มนั้น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นท่ี มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีดี  
 5.2 เพื่อศึกษาประสบการณ์และปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการภัยพิบัติ 
 5.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากเอกสารและ แหล่งข้อมูลท่ี
 เกี่ยวข้อง 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการแก้ไข และรับมือจากภัย
  ธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
      

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย    
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการแก้ไข และรับมือจากภัย
  ธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน  
 เสร็จส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีก าหนด 

 
 
 
 

 
 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ อ าเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายธิรป์พน นันตัง   งาน โครงการพิเศษ 
          ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 
      ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
  กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง 
  รายได้  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กรมการปกครองเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจส าคัญในการให้บริการประชาชน โดยมีอ าเภอเป็นหน่วย
ให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการน างานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนได้โดยสะดวกใน
ทุกพื้นท่ีของประเทศ ท้ัง 877 อ าเภอ ใน 75 จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการท่ีหลากหลายครอบคลุมในเรื่องการ
รับรองสิทธิ วิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ การท ามาหากินของประชาชนทุกเพศทุกวัย 
รวมท้ังครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม ได้แก่ การบริการทางทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียน
ราษฎร (เกิด ตาย ย้ายท่ีอยู่ เพิ่มช่ือ) บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือ – สกุล ทะเบียนสมรส 
การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ  หรือด าเนินกิจกรรมตามกฎหมายต่างๆ เช่น โรงแรม สถานบริการ                
ขายทอดตลาด และค้าของเก่า อาวุธปืน การพนัน โรงรับจ าน า สมาคม มูลนิธิ นอกจากนี้ยังรวมถึงอ านวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ท้ังทางแพ่ง เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง ท้ังทางอาญา เช่น การชันสูตร
พลิกศพ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตลอดจนให้บริการในมิติของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ การแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ดังนั้น อ าเภอจึงถือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชน ท้ังการติดต่อขอรับ
บริการในท่ีว่าการอ าเภอ (In – House Service) และออกไปให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต าบล หมู่บ้าน (Off – 
House Service)  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา ยกระดับ และรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอ าเภอมี  
 มาตรฐานเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
 ธรรม รวมท้ังมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอ าเภอ 
 5.2 เพื่อให้อ าเภอมีเกณฑ์เปรียบเทียบเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้
 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอนาคต 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  



 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ 
  ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง   

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย   
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ 
  ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างด าเนินงานและหลังการด าเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ 108 อาชีพ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายธิรป์พน นันตัง   งาน โครงการพิเศษ 
          ฝ่าย พัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 : มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 

     ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
 กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง
 รายได้ 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อน า
ความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ในชุมชน ตามโครงการ ในแผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ช่ือโครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าซาง และองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน จัดการบริการให้กับประชาชนท่ัวไป และ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ให้ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในด้าน  การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
การเกษตร เครื่องมือท่ัวไป ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ งานโครงการ
พิเศษและการ บริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 5.2 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในด้านการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง   
 5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ไปใช้ในงานบริการชุมชนสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน
 ท่ัวไป 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ด้านปริมาณ ประชาชนท่ัวไป เยาวชนเข้าร่วม จ านวน 140 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.1.2 ผู้เข้าร่วมประชาชนท่ัวไป สนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพ
   เวียงเชียงรุ้ง 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 



กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 
ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม – มีนาคม 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เมษายน 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 15,000  บาท ได้แก่ 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ประชาชนท่ัวไป เยาวชนเข้าร่วม จ านวน 140 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 ผู้เข้าร่วมประชาชนท่ัวไป สนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพ 
  เวียงเชียงรุ้ง 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างด าเนินงานและหลังการด าเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
               
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เดือนตุลาคม 
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

1. เขียนโครงการ     
2. เสนอขออนุมัติโครงการ     
3. ด าเนินโครงการ     
4. สรุปรายงานผล     

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 



 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 9,800 ได้แก่ 
 8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร    = 900  บาท 
 8.2 ค่าเอกสารบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เล่ม = 8,900 บาท  

รวมท้ังส้ิน = 9,800 บาท   
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมส าหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 

 

โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 5.2 เพื่อสร้างท าความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 12.00น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาในการด าเนินการ ปีการศึกษา 2563 

 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. เขียนโครงการ     
2. เสนอขออนุมัติโครงการ     
3. ด าเนินโครงการ     
4. สรุปรายงานผล     

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 



 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 3,000 ได้แก่ 
 8.1 ค่าเอกสาร       = 3,000  บาท 

รวมท้ังส้ิน = 3,000 บาท   

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 
ร่วมกับสถานประกอบการ 

 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเขียนแผนการฝึกอาชีพ  
 5.2 เพื่อสร้างท าความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เดือนสิงหาคม 
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

1. เขียนโครงการ     
2. เสนอขออนุมัติโครงการ     
3. ด าเนินโครงการ     
4. สรุปรายงานผล     

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปี 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 14,500 ได้แก ่
 8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จ านวน 20 คน 20*400 = 8,000  บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 30 คน 2*30*30  = 1,800 บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 30 คน 30*40  = 1,200 บาท 
 8.4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง     = 1,100 บาท 
 8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์     = 1,500 บาท  
 8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร    = 900  บาท  

รวมท้ังส้ิน = 14,500 บาท   

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 เพื่อสร้างท าความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานประกอบการเข้าใจอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 12.00น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เดือนกรกฎคม 
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

1. เขียนโครงการ     
2. เสนอขออนุมัติโครงการ     
3. ด าเนินโครงการ     
4. สรุปรายงานผล     

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจ าปี 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,980 ได้แก่ 
 8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จ านวน 20 คน 20*500 = 8,000  บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 36 คน 1*36*30   = 1,080 บาท 
 8.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง      = 2,500 บาท 
 8.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์      = 1,500 บาท 
 8.5 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร     = 900  บาท 

รวมท้ังส้ิน  = 13,980 บาท   
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 5.2 เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ ์
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

1. เขียนโครงการ     
2. เสนอขออนุมัติโครงการ     
3. ด าเนินโครงการ     
4. สรุปรายงานผล     

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 ได้แก่ 
 8.1 ค่าเอกสาร       = 3,000  บาท 
 8.2 เอกสารจัดท าวุฒิบัตร    = 2,000 บาท 

รวมท้ังส้ิน = 5,000 บาท   

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ิปัญญา) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวอังคณา  เครือค า งาน วิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา         
  ประเด็นที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ด้านที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวาง
ในทุกสถานท่ีทุกเวลาโดยผ่านส่ือท่ีหลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเองครอบครัวสังคม ประเทศชาติ ท่ี
ส าคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุน การปลูกฝังให้ผู้เรียน มีนิสัย รักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ห้องสมุดในสถานศึกษาท่ีต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุด  ให้เป็นห้องสมุดท่ีมี “หนังสือและกิจกรรมดีบรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด๓ดี” วิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับห้องสมุด ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการ
อ่าน  เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองซึ่งเป็นการสร้าง
สังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดในระดับวิทยาลัยก่อนท่ีจะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความสะดวก สบายตา น่าสนใจ ทันยุคทันสมัย เป็นส่ิงดึงดูดใจ
ของผู้เข้าใช้บริการ     
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อสัปดาห์ 
  ๒. นักเรียนนักศึกษาอ่านหนงัสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ ๒ เล่ม 
  ๓. นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      
  4. นักเรียนนักศึกษาจัดท าบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง/คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้น 



  ๒. ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือบริการมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
พ.ค-มิ.ย ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค ม.ค-ก.พ 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

      

2. ประ ชุมวา งแผนเพื่ อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ด าเนินงานตามโครงการ       
4. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....25,000......บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. นักเรียนเข้าใช้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดมากขึ้น  
 9.2.ห้องสมุดมีโสตทัศนวัสดุ  เทคโนโลยีในการให้บริการเพียงพอ  
 9.3.ห้องสมุดได้ระดับมาตรฐานห้องสมุด ๓ ดี 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือค า งาน วิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน  
  เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ประเด็นที่ 1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านท าให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมท้ังช่วยในการเปล่ียนแปลงการ
ด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการ
แรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ การอ่านเป็น การแสวงหาความรู้เพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ประการท่ีสองมีความส าคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมท้ังหลายในการเรียนการสอน 
และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญ  เพราะการอ่านเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ
ของ การเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลง การด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของ
ชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จ าเป็นต้องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให้เกิดความสนใจ 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และน าไปสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย น าไปพัฒนาทักษะการ
เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 



  1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง  
  2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่     ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
พ.ค-มิ.ย ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค ม.ค-ก.พ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

2 . ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ด าเนินงานตามโครงการ       
4. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      

5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

      

6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

      

7. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนตระหนักเห็นและความส าคัญของการอ่าน การเขียนมากยิ่งขึ้น 
 9.๒. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 9.๓. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้   
 9.4. นักเรียนเห็นถึงความส าคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
๑. ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน 
การเขียนและการฟัง 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. ส ารวจจากสถิติการเข้าใช้สมุด 

๑. แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. บันทึกสถิติการเข้าใช้สมุด 

๒.ร้อยละของนักเรียนท่ีแสวงหาความรู้
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ตรวจการบันทึกความรู้จากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงานนักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึกความรู้จาก
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงาน
นักเรียน) 

๔. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามโครง 

สอบถามความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0  
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ครูอังคณา  เครือค า  งาน วิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า  
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  
  3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
             ด้าน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล 4.0” ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม จึงท าให้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างมาก อีกท้ังวิทยาลัย ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้สามารถเพิ่มพูนทักษะและระดับความคิดให้ก้าวทันนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้ใช้งานได้จริง โดยตระหนักถึงการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคต อีกท้ังปัจจุบัน 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนต่างๆ ท่ีมีความทันสมัยและมีราคาท่ีถูกลง จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เข้ากับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเรียนรู้ และส่ือการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคช่ัน 
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สามารถเข้าใช้งาน เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลท่ีต้องการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่างๆท่ีผู้ใช้งานมีอยู่ ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 
5. วตัถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้เกิดคลังความรู้ในรูปแบบของระบบห้องสมุดดิจิทัล ในวิทยาลัยและสนับสนุนการเผยแพร่องค์
 ความรู้ ต่างๆท่ีมีอยู่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยผ่าน
 แอพพลิเคช่ัน 
 5.2 เพื่อเกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆให้กับบุคลากรของวิทยาลัย รวมถึงผู้ท่ีสนใจ    
 ได้ใช้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวก และท่ัวถึง 
 5.3 เพื่อสามารถขยายขอบเขตการให้บริการ ให้สะดวกรวดเร็ว โดยท่ีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่ือได้โดยไม่ต้อง
 เดินทางมายังสถานท่ีจริง ด้วยการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล e-Book  
  5.4 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบัน รวมถึงผู้ท่ีสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ 
 และเข้าถึงข้อมูลรูปแบบใหม่ผ่านแอพพลิเคช่ัน ท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
 5.5  ท าให้ภาพลักษณ์ของสถาบัน ดูทันสมัย ก้าวทัน นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ 
 5.6 เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของสถาบัน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
 ความรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลดปัญหาข้อจ ากัดด้านสถานท่ีและสามารถให้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง 



6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ                 
  นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   มีห้องสมุดท่ีเป็นคลังความรู้ในรูปแบบของระบบห้องสมุดดิจิทัล ในวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา  
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๒. อนุมัติโครงการ  
 

 
 

 
 

    

๓. ด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การด าเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๔. ด าเนินงานโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๕. สรุปผลรายงาน 
 

       

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สามารถให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลและวีดีโอออนไลน์ ได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง 
 บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่  
 9.2 สร้างภาพลักษณ์การให้บริการองค์ความรู้ท่ีทันสมัยให้กับวิทยาลัย ด้วยการให้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน 
 บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
  9.3 อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ หรือเนื้อหาการเรียนรู้  ในรูปแบบ e-
 Book เข้าสู่ระบบ และเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานได้ทันที  
  9.4 ลดปัญหาการติดตามหนังสือท่ีถูกใช้งานเกินก าหนด เนื่องจากระบบจะท าการดึงคืนให้อัตโนมัติ
 9.5 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหนังสือ เนื่องจากหนังสือ e-Book ไม่มีการช ารุด หรือฉีกขาด 
 9.6 นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสถาบันได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ
 แอพพลิเคช่ัน บนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................... 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 

ผู้เสนอโครงการ 
............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................... 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
............./.............../............. 

ลงชื่อ................................. 
(นายลิขิต  ขัดแก้ว) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
............./.............../............. 

ลงชื่อ.......................................... 
 (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
............./.............../............. 

ลงชื่อ......................................... 
( นายชนะ  สีพะนามน้อย ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
............./.............../............. 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายลิขิต ขัดแก้ว) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
............./.............../............. 

อนุมัติ      
 ไม่อนุมัติ     
 
 
     ลงชื่อ.......................................... 
         ( นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช           งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                    ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

  สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร  จุดประสงค์หรือ
สมรรถนะสาขาวิชา สมรรถนะสาขางาน สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมของส่ิงอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน             
ท่ีสนับสนุนจะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงได้จัดท าโครงการนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงการพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือมีการปรับปรุงรายวิชาท่ีสอน ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 

  5.2 เพื่อใหค้รูผู้สอนจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน   มีงานท าตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
  5.3  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของส านักงานคระกรรมการ
  การอาชีวศึกษา 
  5.4 เพื่อจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  



 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดท าแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ        
  ทุกคน และมีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย คนละ 1 วิชา 
  จ านวน 23 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกคน 
  6.2.2 ครูผู้สอนทุกคนมีปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
   

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2563 จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ครูผ้สอนฝึก
การจัดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และการปรับปรุง
รายวิชา 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 14,484  บาท ได้แก่ 

1. ค่าวัสดุ (คู่มือ, แบบฟอร์มการท าแผนฯ, ซองใส่เอกสาร, ปากกา, ดินสอน) = 3,000 บาท 
 2. ค่าอาหารเท่ียง (41 คน * 45 บาท)     = 1,845 บาท 
 3. ค่าอาหารว่าง (41 คน * 2 มื้อ * 35 บาท)    = 2,870 บาท 
 4. ค่าวิทยากร (600 บาท * 6 ชม.)     = 3,600 บาท 
 5. ค่าท่ีพักวิทยากร (1 คืน)      =    800 บาท 
 6. ค่าเดินทางวิทยากร (ชม. – ชร.= 223 กม. * 2 เท่ียว * 4 บาท )  = 1,784 บาท 
 7. ค่าป้ายโครงการ       =    585 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนการสอน 
  หลักสูตรฐานสมรรถนะ ทุกคน และมีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ 
  สอน อย่างน้อย คนละ 1  วิชา จ านวน 23 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกคนครบทุกคน 
   9.2.2 ครูผู้สอนทุกคนมีปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน   

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินโครงการความพึงพอใจ 
  10.2 รายงานผลการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงรายวิชา 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564) ระดับสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช    งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                    ฝ่าย วิชาการ    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

  สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล      
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     
  ประเด็นที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ต้ังใจ       

ในการศึกษาหาความรู้  ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักศึกษา ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นเตือนทักษะทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็นประจ า         
5.วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเอง 
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากภายนอกเพิ่มมากข้ึน 
5.3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม 
5.4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขาไปแข่งขันระดับ อศจ.เชียงราย 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 7 แผนกวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
   ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคพื้นฐาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.เชียงราย 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2563 จัดโครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพระดับสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 



ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2563  
ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 17,585  บาท ได้แก่ 
   ทักษะงานจักรยานยนต์   1,500  บาท 
   ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  1,500 บาท 
   ทักษะทางบัญชี    1,500 บาท 
   ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1,500 บาท 
   ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 2,500 บาท 

ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  2,500 บาท 
   ทักษะงานไม้เครื่องเรือน   3,000 บาท 
   ทักษะงานปูน    3,000 บาท 
   ป้ายโครงการ      585  บาท  
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครบทุกแผนก ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่าง
  ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคพื้นฐาน         
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.เชียงราย 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ      

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564) ระดับ อศจ.เชียงราย 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช    งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                    ฝ่าย วิชาการ    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

  สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล      
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา     
  ประเด็นที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ         
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ต้ังใจ       
ในการศึกษาหาความรู้  ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักศึกษา ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นเตือนทักษะทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เป็นประจ า         
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเอง 

5.2 เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากภายนอกเพิ่มมากข้ึน 
5.3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม 
5.4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขาไปแข่งขันระดับ อศจ.เชียงราย 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 7 แผนกวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
   ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคพื้นฐาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.เชียงราย 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ พฤศจิกายน 2563 จัดโครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพระดับสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563 
ด าเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 2563 



สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 24,920  บาท ได้แก่ 
   ทักษะงานจักรยานยนต์   2,000  บาท 
   ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  2,000 บาท 
   ทักษะทางบัญชี    2,000 บาท 
   ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2,000 บาท 
   ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 3,000 บาท 

ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  3,000 บาท 
   ทักษะงานไม้เครื่องเรือน   3,000 บาท 
   ทักษะงานปูน    3,000  บาท 

ค่าเบ้ียเล้ียง ( 41 คน * 120 บาท* 1 วัน) 4,920 บาท     
(ประมาณการจากโครงการท่ีได้ด าเนินการไปในรอบท่ีผ่านมา) 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครบทุกแผนก ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่าง
 ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคพื้นฐาน         
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.เชียงราย 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active learning 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือค า วิชา ภาษาไทย   
        แผนก วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
  อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
  ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะผู้สอนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และแนะน าการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่า  Active 
Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวก แนะน าช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีขึ้ น การ
จัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียนใน การแสวงหาและป้อน
ข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน ส่ือการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีครูน ามาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความ
หลากหลายท้ัง ส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และ ส่ืออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัด การเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมท้ังจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา                                 
 ดังนั้นหมวดวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น 
สร้างสรรค์ส่ือการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาส่ือ การการเรียนรู้และนวัตกรรม
ต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้  
  2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ  
  Active learning  



 6.2 เชิงคุณภาพ            
  1. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีใช้ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning มีคุณลักษณะท่ีพึง 
  ประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่าระดับดี  
  2. ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก  
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 
 7.2 ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
พ.ค-มิ.ย ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค ม.ค-ก.พ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

2. ประชุมวางแผนเพื่อมอบหมายหน้าท่ี       
3. ด าเนินงานตามโครงการ       
4. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง       
5. สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง       
6. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ       
7. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ       

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 9.2. ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

 ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
        
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียน 2/2563, 1/2564) 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช   งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
           ฝ่าย วิชาการ    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และ
  สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล       
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
   2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ น าไปใช้ใน
   การจัดการเรียนการสอน  
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ประเด็นที่ 3.1 ครูผู้สอน  
   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
   3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้
ก าหนดให้สถานศึกษาค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอน
จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร  จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา 
สมรรถนะสาขางาน สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ท่ีสนับสนุนจะส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
5.วัตถุประสงค์ 

5.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
5.๒ ครูจัดการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
5.๔ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 



5.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้เข้าสู่มาตรฐานตามท่ีก าหนด     
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครูผู้ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน จ านวน 23 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและสามรถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ  
 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2563  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2563 – 1/2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เมษายน 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 1,700  บาท ได้แก่ 
    1. แฟ้มเอกสาร      
    2. กระดาษ 
    3. กระดาษปก  
    4. หมึกปริ้นเตอร์ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1 ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและสามรถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ครบทุกคน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.1.2 ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
 ต้องการของตลาดแรงงาน 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามการนิเทศการจัดการเรียนการสอน      
   

 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรนิ  ยาวิชัย   งาน วัดผลและประเมินผล   
     ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านท่ี 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑.7 ด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ มีการจัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการวัดผลและ
ประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และในปีท่ีผ่านมาได้มีการทดสอบโดยการจัดสอบ V-NET ส าหรับ
นักเรียน ในปีท่ีผ่านมานั้นผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนสอบจริงและหวังผลให้นักเรียน นักศึกษามีผลคะแนน 
V-NET ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ทางงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้ท าโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 และสนองตอบต่อนโยบายการจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
5.2 เพื่อใหผู้้เรียนได้วัดความรู้ ทักษะ ตรงตามสาขาวิชา 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จ านวน  28 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

มกราคม 2564 1. นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

มกราคม 2564 



ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2564  
ด าเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  9,000  บาท  
8.1  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร  1 ผืน     =    390 บาท 
8.2  ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ  (50 คน x 25 บาท)    = 1,250 บาท 
8.3  ค่าอาหาร 2 มื้อ  (50 คน x 30 บาท)    = 1,500 บาท 
8.4  วัสดุ        =  2,000 บาท 
8.5  กระดาษ A-4 (12 รีม x 130 บาท)      =  1,560 บาท 
8.6  กาวสองหน้า (10 อัน x 30 บาท)      =     300 บาท 

 
             รวมทั้งสิ้น (เก้าพันบาทถ้วน)   =  7,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้  

   

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 
 
 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายริน   ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   
        (นายริน  ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
     
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
     (นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์) 
      ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรนิ  ยาวิชัย   งาน วัดผลและประเมินผล   
    ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นที่ ๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ซึ่งก าหนดให้
ผู้เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่
ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด และเป็นเงื่อนไข
ในการส าเร็จการศึกษา  

ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบผู้เรียน ทางงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 และสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน 
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ ทักษะ ตรงตามสาขาวิชา 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา  

 6.1.1 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

มกราคม 2564 1. นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

มกราคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2564 



ด าเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ์ 2564  
สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2564 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  9,000  บาท  

8.1  วัสดุฝึกในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    =   6,210 บาท 
8.2  กระดาษ A-4 (5 รีม x 130 บาท)      =     650 บาท 
8.3  เทปผ้ากาว (10 ม้วน x 50 บาท)      =     500 บาท 
8.4  ปากกาไวท์บอร์ด (50 ด้าม x 25 บาท)     =   1,250 บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร  1 ผืน     =      390 บาท 

           รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)   =  9,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 จากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายริน   ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   
        (นายริน  ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
     (นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์) 
      ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ครูอังคณา  เครือค า แผนก  สามัญสัมพันธ์   
        ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   นโยบายที่   1 :  มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
      ของตลาดแรงงาน  

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ    
                        ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล   

  3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ ๑.๕  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  ด้านที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเช่ือมโยงจากบริบทสังคมโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข   
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็น ความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า และ
มีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ให้มีการก าหนดการแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน เป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถจะทดสอบความสามารถของนักเรียน นักศึกษาก่อนท่ีจะส าเร็จออกไปสู่โลกอาชีพ จึง
เห็นสมควรให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาพื้นฐานในระดับภาคต่อไป  
5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะวิชาพื้นฐาน ของนักเรียน นักศึกษา  
  5.2 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค  
  5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะ และขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับ 
  อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
เป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถจะทดสอบความสามารถของนักเรียน นักศึกษาก่อนท่ีจะส าเร็จออกไป  สู่โลกอาชีพ  
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่   วิทยาลัยท่ีด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 7.2 ระยะเวลา    
  7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
พ.ค-มิ.ย ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค ม.ค-ก.พ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

2 .  ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ด าเนินงานตามโครงการ       
4. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      

5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

      

6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

      

7. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

      

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....6,000...บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาแต่ละวิทยาลัย มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  9.2 นักเรียน นักศึกษามีความเช่ือมั่นในการน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
  9.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน มีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะระดับภาค 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

  ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active learning 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือค า /  หมวด วิชาภาษาไทย   
         แผนก วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
  อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
  ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ด้านที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะผู้สอนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และแนะน าการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ และน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่า  Active 
Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวก แนะน าช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีขึ้ น       
การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหาและ
ป้อนข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน ส่ือการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง  ๆ ท่ีครูน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความ
หลากหลายท้ัง ส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และ ส่ืออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัด การเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมท้ังจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา                                  
 ดังนั้นหมวดวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น 
สร้างสรรค์ส่ือการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาส่ือการการเรียนรู้และนวัตกรรม
ต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้  
  2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning  
 6.2 เชิงคุณภาพ            



  1. นักเรียนร้อยละ 80 ท่ีใช้ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning มีคุณลักษณะท่ีพึง 
  ประสงค์ท่ีหลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่าระดับดี  
  2. ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก  
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 
 7.2 ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
พ.ค-มิ.ย ก.ค-ส.ค ก.ย-ต.ค พ.ย-ธ.ค ม.ค-ก.พ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

2 .  ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ด าเนินงานตามโครงการ       
4. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      

5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

      

6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

      

7. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 9.2. ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือค า /  หมวด วิชาภาษาไทย 
        แผนก วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
  ของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน 
  เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (หรือองค์การ
ยูเนสโก) ได้ประกาศให้ท่านสุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก ผลงานของท่านเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นท่ียอมรับ
จากท่ัวโลก บรมครู “สุนทรภู่” ได้ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางภาษาไทย ท่านจึงได้รับการ
ยกย่องให้เป็นผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก  เมื่อครบปีเกิดจึงได้ก าหนดให้วันเกิดของท่านคือวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่”เพื่อ  เชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณ ท่านนับเป็นบรมครูคนส าคัญด้านภาษาไทย 
ภาษาไทยถือเป็นภาษาประจ าชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เรามีภาษาไทยเป็นส่ือกลางส าคัญในการติดต่อและผูก
พนต่อ  การด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลความเจริญก้าวหน้าของโลกอย่างรวดเร็ว ท า
ให้ภาษาไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างน่าวิตก ท้ังนี้
เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนไทยท้ังชาติตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย ส านักงาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไทย ได้ก าหนดวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทย
แห่งชาติ” เพื่อท านุบ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปทางหมวดวิชาภาษาไทยจึงได้
จัดท าโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตระหนัก
ถึงความส าคัญของครูกลอนสุนทรภู่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ภาษาไทย ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก และอนุรักษ์
วัฒนธรรม ด้านภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบรมครู “สุนทรภู่”  
 5.2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้อง 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ  
  ๒. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย 
  ๓. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 



 6.2 เชิงคุณภาพ            
  ๑. นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
  ๒. นักเรียนนักศึกษาได้พฒันาทักษะด้านภาษาไทย 
  ๓. นักเรียนตระหนกัถึงความส าคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน         
7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 
มิถุนายน กรกฎาคม 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

   

2. ประชุมวางแผนเพื่อ
มอบหมายหน้าท่ี 

   

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

   

4. ท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินและสรุป
ความก้าวหน้าเพื่อ
ปรับปรุง 

   

5. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

   

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....6,000......บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรมครู “สุนทรภู่”  
 9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความกล้าแสดงออก  
 9.3 นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ สมบัติวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงสืบไป 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอังคณา  เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
 (นางสาวอังคณา เครือค า) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
              ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
1.ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง  แผนก สามัญสัมพันธ์ 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
 ตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
 ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
 ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ ระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา หมายถึง งานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา เพื่อการค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการวาง
แผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเป็นผล
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาท่ีได้จากการส ารวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนระดับ ปวช. หรือระดับ 
ปวส. ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้องค์ความรู้หรือวิธีการใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
 เรียนรู้และท าโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพื่อการพัฒนา
 ประเทศ 
 5.๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
 นักเรียนนักศึกษาผู้จัดท าโครงงานวิทยาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นท่ีสนใจ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จ านวน ๖๐ คน สามารถคิดประดิษฐ์โครงงานส่งประกวดได้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.2 นักเรียนนักศึกษาสามรถ คิดค้นโรงงานส่ิงประดิษฐ์ได้ 
7. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ พร้อมแสดงผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 7.1 สถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 



 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ครั้งที่ 30 
26–30 สิงหาคม๖๓ - ชี้แจงกติกา ระเบียบและแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

- แนวทางการบริหารงบประมาณ 
- การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ก าหนดวันเวลา สถานที่จัดการประกวดฯ  

 

๒.ประสานงานและประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2-6 กันยายน ๖๓ แนวทางการด าเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค 

 
๓.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. 
4-8 พฤศจิกายน ๖๓ - อศจ.ส่งแผนการประกวดและรายชื่อคณะกรรมการระดับ อศจ. ให้ 

ศสพ.ภาค 
 

 - สถานศึกษาส่งแบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อศจ.  
11-22 พฤศจิกายน ๖๓ - จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
 - สรุปผล  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่นๆ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ ท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้แก ่    
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
            ๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
10. การติดตามและประเมินผล 
 ๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 

 
 
 
 

 
                       
 

 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง) 
............./.............../............. 

          ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
            (นางสาวอังคณา    เครือค า) 
           ............./.............../............. 

ลงชื่อ............................. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(   นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ..........................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
     ............./.............../............. 

ลงชื่อ.........................................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (    นายชนะ สีพะนามน้อย ) 
      ............./.............../............. 

ลงชื่อ......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
               ( นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์) 
             ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 256๔ 
1.ชื่อ บุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง  แผนก สามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียนควร
แสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการ
ท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการน าเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแปลกใหม่ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากการ 
เรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต และรู้จัก
พัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง ในปัจจุบัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการน าเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้น าประสบการณ์ตรงไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปวช.1- ปวช.2  และ นักเรียน ปวส 1.จ านวน  
  150 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
7.   กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 256๔ 
 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 



ท่ี กิจกรรม ปีการศึกษา 256๔ ผู้ปฎิบัติ หมาย
เหตุ 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 เสนอกิจกรรมต่อท่ี
ประชุมคณะครูเพื่อ
พิจาณาอนุมัติ
งบประมาณ 

            นางสาว
กรรณิการ ์
 

 

 

2 เสนอกิจกรรมเพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

            นางสาว
กรรณิการ ์

 

 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการ             นางสาว
กรรณิการ ์

 
 

4 ประชุมวางแผน             คณะคร ู  

 
5 ด าเนินงาน 

5.1กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 

            นางสาว
กรรณิการ ์
 

 

 
6 สรุปผลการ

ด าเนินงานกิจกรรม 
            นางสาว

กรรณิการ ์
 

 
   8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ              อื่น ๆ 
            งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          งบอื่น ๆ 
   งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน  8,000 บาท ประกอบด้วย 
 

1. ค่าป้ายไวนิล 1.5 * 2 เมตร         390 บาท  
2. สมุดปกแข็ง                       432 บาท 
3. สมุดโน๊ต            780 บาท 
4. ปากกา 0.5 มม                    750 บาท 
5. ปากกาลบค าผิด           900 บาท 
6. ดินสอ 144 บาท 
7. ค่าของรางวัลฐานนันทนาการ         1,604 บาท 

 8. ค่าฐานยิ่งจรวดขวดน้ า           3,000บาท    
 รวมทั้งสิ้น  (แปดพันบาทถ้วน)        8,000 บาท 
9. ผลที่คาดจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
            2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
10.การติดตาม และประเมินผล 
 10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 



 
 

 
 
 
 
 
                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ............................. 
(นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง) 
      ผู้เสนอโครงการ 
 ............./.............../............. 

          ลงช่ือ................................ 
            (นางสาวอังคณา    เครือค า) 
       หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
           ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................  
(   นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ.......................................... 
  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ............./.............../............. 

ลงช่ือ......................................... 
   (    นายชนะ  สีพะนามน้อย ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      ............./.............../............. 

ลงช่ือ...................................................... 
        (นายลิขิต    ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
 
     ลงช่ือ..........................................      
        ( นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์)                            
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ Big Cleaning  Day  
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรุง่วกิรัย   ปาเรียน    ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพ

อาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานจึงได้ก าหนดโครงการ Big 
Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานอันจะส่งผล
ให้แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ี
อย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการด าเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของแผนกวิชา
ช่างเทคนิคพื้นฐานและของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อ
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกันเป็นทีม 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ   
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
   6.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
  ส่วนร่วมในกิจกรรม 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 



 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000  บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 
  Big Cleaning Day จ านวน 30 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วม 
  กิจกรรม Big Cleaning Day  ด้วยความมีน้ าใจและมีความสามัคคี   
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                                      (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                       .........../.........../............ 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
    .........../.........../............                                                .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา  2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา  2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา  2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา  2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

โครงการ ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้เป็น 
  แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ประเด็นที่ 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท่ีว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล โดย
จัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ แผนกวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีโต๊ะปฏิบัติงานตะไบท่ีพร้อมในการสอน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน โต๊ะปฏิบัติงานตะไบท่ีพร้อมในการสอน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบโต๊ะปฏิบัติงานตะไบแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                                      (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                       .........../.........../.......... .. 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
    .........../.........../............                                                .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้เป็น 
  แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.   ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ประเด็นที่ 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท่ีว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล 
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก
เวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีสถานีเช่ือมไฟฟ้าท่ีพร้อมในการสอน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สถานีเช่ือมไฟฟ้าท่ีพร้อมในการสอน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                                      (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                       .........../.........../.......... .. 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
    .........../.........../............                                                .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊ส 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้เป็น 
  แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ประเด็นท่ี 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท่ีว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล 
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก
เวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊สแผนก
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊สวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีระบบสถานีเช่ือมแก๊สท่ีพร้อมในการสอน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 เชิงปริมาณ 
  9.1.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ระบบสถานีเช่ือมแก๊สท่ีพร้อมในการสอน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
  9.2.2 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  9.2.3 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีระบบสถานีเช่ือมแก๊สท่ีพร้อมในการสอน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊สแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                                      (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                       .........../.........../.......... .. 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
    .........../.........../............                                                .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานอาหารและโภชนาการ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย    แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ   
      ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

สภาพอาคารเรียนหลังจากท่ีมีการปิดเทอมได้มีหญ้าขึ้น และอาคารทรุดโทรม ทางสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จึง
ได้ก าหนดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในและภายนอก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จึงจะส่งผลให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการ
ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสถานศึกษา  อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกันเป็นทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  38  คน  
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก และในแผนก  

  6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 บริเวณสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสถานศึกษามีความสะอาดอย่างท่ัวถึง 



  6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมีส่วน
 ร่วมในกิจกรรม 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

เดือน กรกฎาคม 2563 1. ท าความสะอาดสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 
2. ด าเนินการถางหญ้ารอบ ๆ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2563 
ประชุมคณะกรรมการ เดือน กรกฎาคม 2563 
ด าเนินการตามโครงการ เดือน กรกฎาคม 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เดือน กรกฎาคม 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 4,890  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 3,500  บาท 
8.2  ค่าอาหารว่าง 40 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ    =  1,000 บาท 
8.3  ค่าอาหารกลางวัน 40 ชุด x 40 บาท x 1 มื้อ    =  1,600 บาท 
8.4  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันแปดร้อยเก้าสบิบาทถ้วน )   =       5,890  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ ง          
 ร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day  จ านวน 38 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ ง           
 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ด้วยความมีน้ าใจและมีความสามัคคี   

9.2.2 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
   (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
 ............./.............../............. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                  (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นางสาวเจนจิรา ดวงอ้าย / แผนกอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล   
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  ด้านที่  4  
  ประเด็นที่  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่โดยให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะน าอาชีพ ด้วยการน านักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการท่ีตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยต้องก าหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
2. สานงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ 
3. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และช่องทางการตลาดรวมท้ังแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ 
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่ง 

ทางสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  การ
สอนมากท่ีสุด และนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขาอาหารและโภชนาการ ของนักเรียน 
นักศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง น าความรู้ท่ี
 ได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์
 และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีความรู้
 เกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
  จ านวน 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
  นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางาน  
7. วิธีด าเนนิการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
  



กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ปีการศึกษา 2564 1. น านักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการท่ีก าหนดไว ้
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 
ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 4,340 ได้แก่ 

8.1  ค่ากรอบรูป 3 ช้ิน x   450 บาท    = 1,350  บาท 
 8.2  ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x  40 บาท x 1 มื้อ  =  1,600 บาท 
 8.3 ค่าอาหารว่าง 40 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ   =  1,000 บาท 
 8.4 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน    = 390  บาท 
  รวมทั้งสิ้น  ( สี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน )   =        4,340 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 และ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง จ านวน 38 คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 และ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
  9.2.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 และ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง  
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 

 

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
      ............./.............../............. 

ลงชื่อ.......................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
       ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ 
  (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................. 
       .......................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................... 
 
 
                    ลงช่ือ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                           (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                          ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาคเรียนท่ี 2/2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    
   โครงการตามภาระงานประจ า      
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

 ประเทศและระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังได้เล็งเห็นความส าคัญของนักเรียนท่ีเรียนในระดับประกาศนียบัตร

 วิชาชีพ (ปวช.) ทุกช้ันปีให้มีความรู้  ความสามารถ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และน ามาใช้ใน
 การเรียน ภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและเพื่อให้ความรู้
 เกี่ยวกับวิชาทางไฟฟ้าก าลัง 

 ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังจึงได้จัดโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 ก าลัง ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาคเรียนท่ี 2/2563 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้ากับนักเรียน ท่ี
 ไม่มีในรายวิชาท่ีสอนและเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกท้ังเพื่อส่งเสริม
 ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขาวิชาช่าง
 ไฟฟ้าก าลัง ของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังทุกช้ันปีในภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาคเรียน
 ท่ี 2/2563 นี้ต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
 พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.2   เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิช่างไฟฟา้ก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ 
 มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท้ังหมด 
  40 คน เข้ารับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท้ังหมด  
 ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ  
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 
 
 



กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก 

ผ ู ้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง 
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 14,230  บาท 
8.1  ค่าของท่ีระลึก 4  ช้ินๆ ละ 500 บาท    = 2,000  บาท 
8.2  ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง = 14,400 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 45 ชุด x 25 บาท x 4 มื้อ    =  4,500 บาท 
8.4  ค่าอาหารกลางวัน  45 ชุด x 45 บาท x 2 มื้อ   = 4,050  บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 2   ผืน    = 780  บาท  
8.6  ค่าเอกสารประกอบการอบรม     = 1,270 บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน )   =       27,000  บาท 
9.. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      11.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มี
  ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน จ านวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
      11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มี
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมอง
  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  2.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
      (นายจตุพล   ขันตี) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     
    (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ     
  (นายลิขิต    ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       

                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                  (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1/2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   แผนก วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

  กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางสาขางานไฟฟ้าก าลัง ได้ด าเนินการจัดห้องเรียนระบบสารสนเทศน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
เรียนการสอนจ านวน 5 เครื่อง ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมานั้น ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมายัง
ไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และขาดการดูแลรักษา ท าให้ในปัจจุบันมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 2 เครื่อง ไม่พียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน และเพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการท างานและเต็มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสาขางาน
ไฟฟ้าก าลังนั้น  
  ดังนั้น ทางสาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง 
5.วัตถุประสงค์ 

5.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.2 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังจ านวน 8 เครื่อง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขางานไฟฟ้าก าลังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2563 1. จัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารสี  

2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
อาทิเช่น แรม ฮาร์ทดิกส์ แหล่งจ่ายไฟ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2563 



ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2563 ฯลฯ เพื่อน ามาทดแทนของท่ีช ารุด
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ 
3. จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
จ านวน 4 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน 
4. จัดหาตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 75,000  บาท 
  8.1 จัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารสี จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท 4,500   บาท 

8.2  อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ชุดๆ ละ 2,000บาท  8,000   บาท 
   8.3 เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 เครื่อง ละ 15,000บาท 60,000 บาท  

   8.4  ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตู้    2,500   บาท          
    รวมทั้งสิ้น  ( เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน )                75,000  บาท 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์ไว้ส าหรับการ 
  เรียนการสอน จ านวน 6 เครื่อง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  9.2.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์ไว้ส าหรับการเรียนการสอน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์    แผนก วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
  ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2543 รวมท้ังส้ิน 20 ปี 

แล้วนั้น แต่ทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และรอบ ๆ บริเวณแผนก ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความสวยงานมาก
เท่าท่ีควร ยังเป็นแนวป่ารกทึบ ทางเข้าแผนกยังเป็นดินลูกรังอยู่ เกิดปัญหาเวลาหน้าฝน ฝนตกท่ีไรท าให้พื้นดินบริเวณ
หน้าแผนกท่ีแต่โคลน เมื่อนักเรียนเดินขึ้นมาเรียนท าให้เกิดความสกปรกในแผนกเป็นอย่างมาก เพื่อให้แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลังเกิดความสวยงาม และรองรับนักเรียนท่ีมาเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียน
ทวิศึกษาและผู้พบเห็น 

 ดังนั้น ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อใหไ้ด้ความสวยงามบริเวณทางเข้าแผนกและบริเวณ
โดยรอบ ของแผนก เพื่อดึงดูดนักเรียนท่ีมาเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนทวิศึกษา
และผู้ปกครอง ชาวบ้านท่ีพบเห็น มีความสวยงามน่าเรียนน่าส่งลูกหลานมาเรียนอีกครั้ง 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
5.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาจัดสวน บริเวณรอบ ๆ ให้น่าเรียนให้ทันสมัย 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและรอบ ๆ แผนกจ านวน 1 ลาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตาม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 1. จัดหาอุปกรณ์ในการเทคอนกรีต



แผนงานโครงการ หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
2. จัดหาโต๊ะนั่งพักผ่อนส าหรับ
นักเรียน 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 30,000  บาท 
 8.1 วัสดุ-อุปกรณ์               30,000  บาท 
           รวมทั้งสิ้น  ( สามหม่ืนบาทถ้วน )    =       30,000  บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
        9.1.1 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและรอบ ๆ แผนกจ านวน 1 ลาน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบประเมนิความพึงพอใจ 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 11.1 นักเรียนได้มีท่ีนัง่พักผ่อน 
 11.2 เกิดความสวยงามและน่าเรียนมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
      (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
        
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                  (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ การประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลังภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์    แผนก วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่  1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

  กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทดลอง
ปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันท้ังทางบ้านและ
วิทยาลัยในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ได้พูดคุยแลกเปล่ียนทัศนคติท่ีดีต่อผู้ปกครองและครูใน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ช้ีแจงข่าวสารที่ผู้ปกครองต้องรับรู้ 

ดังนั้นทางสาขางานไฟฟ้าก าลัง ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและวิทยาลัย มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ขึ้น ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542   
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและวิทยาลัย 
5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และวางแผนร่วมกับทางวิทยาลัย 
5.3 เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง 
5.4 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนทุกช้ันปี ในสาขางานไฟฟ้าก าลัง จ านวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบ นโยบาย 
  ของวิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน 80 % 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน ภาคเรียนท่ี 2/2563  1. ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้อง 6201ช้ัน 2 



โครงการ อาคารอุตสาหกรรม 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนข้อบังคับของ
ทางวิทยาลัย 
3. แจ้งผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 
4. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2/2563  
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 2/2563  
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2563  
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2/2563  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 1,265  บาท 
8.1 ป้ายไวนิล 1 x 3 เมตร  จ านวน 1 ผืน      390  บาท 

  8.2 ค่าอาหารว่าง   จ านวน 45 ชุดๆ ละ 25 บาท   1,125 บาท  
          รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )       =      1,515  บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองครบทุกช้ันปี จ านวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบนโยบายของ 
  วิทยาลัย แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน 80% 

 9.2.2 ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็น เก่ง  ดี  มี
  ความสุข 
10. ปัญหาและอปุสรรค 

  10.1 การเดินทางของผู้ปกครอง บางคนบ้านไกลและติดภาระการท างานท าให้มาร่วมงานไม่ได้ 
11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     (นายลิขิต    ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
  (นายชนะ    สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
        
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   แผนก วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

  ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพ

อาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังจึงได้ก าหนดโครงการ Big 
Cleaning Day ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาด
ภายในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน มี
ประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการด าเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของสาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลังและของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกันเป็นทีม 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  40  คน  
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ช้ัน 2 และช้ัน 3 

  ครบทุก ห้องเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 



   6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
  ส่วนร่วมในกิจกรรม 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 1. ท าความสะอาดสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง 
2. ด าเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 4,765  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 5,000  บาท 
8.2  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 2  ผืน     = 780  บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )   =       5,780  บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วม 
  กิจกรรม Big Cleaning Day จ านวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 
  Big Cleaning Day ด้วยความมีน้ าใจและมีความสามัคคี   
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลัง สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี  
  ประสิทธิภาพ 
10. ปัญหาและอปุสรรค 

- อุปกรณ์ท าความสะอาดมีไม่เพียงพอ ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า 
11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  11.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                  (นายณัฐนนท์   ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติงานสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
      ฝ่าย วิชาการ      
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
  กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

  ประเด็นที่  5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น เพื่อให้ห้องเรียนเป็นสัดเป็นส่วนและมีเครื่องมือในการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย และรองรับนักเรียนท่ีมาเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา  นักเรียนทวิศึกษา  
  ดังนั้น ทางสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องปฏิบัติงานสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้ได้ห้องเรียนท่ีทันสมัยและรองรับนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง 
5.  วัตถุประสงค์ 

2.๑  เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
2.2 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มีความเหมาะสมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 

6.  เป้าหมาย  
 6.1  เชิงปริมาณ 
        ห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       ห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความเหมาะสมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
7. วิธีด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
พฤษภาคม 2564 นางสาวพิราพร  สุขวนิช  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2564 นางสาวพิราพร  สุขวนิช  
3 ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม 2564 นางสาวพิราพร  สุขวนิช  
4 ด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2564 นางสาวพิราพร  สุขวนิช  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
มิถุนายน 2564 นางสาวพิราพร  สุขวนิช  



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  20,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 9.2 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเรียน และห้องเรียนเป็นสัดส่วนไว้ส าหรับการเรียนการสอน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินผลจากผลการปรับปรุงห้องเรียน 
  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร       
    (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ............................................................................... 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ( นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ กิจกรรมแนะน าอาชีพ  ส าหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 (การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ) 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝ่าย วิชาการ      
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  นโยบายที่ 1 มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

  ในประเทศและระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

  สังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
 ประกอบการหรือแหล่งวิทยาการท่ีตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยต้องก าหนดขอบเขตและ
 สาระของการศึกษาดูงาน  ดังนี้ 
  1. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ 

   2. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
   3. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ 
   4. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมท้ังแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ 
   5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในอาชีพ 

โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ     
ซึ่งทางสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรวมท้ังส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพใน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนท่ีก าลังเข้าศึกษา
ใหม่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  นี้ต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีทัศนคติท่ีดี ต่ อ
 วิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
 พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์
 และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางาน ของตนเอง  
6.  เป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 



 6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
   ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท้ังหมด 
  มีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้และการท างานในสถานประกอบการและได้รับความรู้ความเข้าใจท่ี
  เหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ 
7. วิธีด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

  สิงหาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
3. ประชุมคณะกรรมการ   สิงหาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. ด าเนินการตามโครงการ   สิงหาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

5. 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

  สิงหาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  1,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 9.1 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีทัศนคติท่ีดีต่อ
 วิชาชีพ 

9.2 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้พื้นฐาน
 เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

9.3 นักเรียนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
 มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
10. การติดตามและประเมินผล 

  10.1 แบบสอบความความพึงพอใจ 
  10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
  (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร       
    (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ............................................................................... 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ( นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อแผนงาน/โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา 2564 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝ่าย วิชาการ      
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี
  หลากหลายท่ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี  

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ประเด็นที่  1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. หลักการและเหตุผล 
 การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางหลายด้านท้ังด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความคาดหวังของประชาชน การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน และการแข่งขัน
ขององค์การหรือภูมิภาคต่างๆ การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนองค์การ และการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ รวมท้ังการรวมตัวของหลายประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เล็งเห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีส่งผล
กระทบต่อการจัดการการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้
เข้าประชุมวิชาการมี ความรู้ความเข้าใจการจัดการการศึกษาและเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21  
5.วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 

 5.2   เพื่อให้นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง   
 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.3   เพื่อให้นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง   
 มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 1 สาขา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับความรู้จากการ
อบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
7.  การด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

เดือนธันวาคม 2564 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  



แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนธันวาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ประชุมคณะกรรมการ เดือนธันวาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ด าเนินการตามโครงการ เดือนธันวาคม 2564 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

เดือนธันวาคม 2564 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

9.1 นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
9.3 นักเรียน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
10. การติดตามและประเมินผล 
1. แบบสอบความความพึงพอใจ 
2. ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
  (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร       
    (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ............................................................................... 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ( นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
        ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อแผนงาน/โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝ่าย วิชาการ      
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

  ประเด็นที่  5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการประหยัด และ
ความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อให้แผนกสะอาด จึงต้องใช้
กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการ BIG CLEANING DAY ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกให้บุคลากรรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีโดยเริ่มกิจกรรมการสะสางส่ิงของในห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องเรียน 
ส ารวจส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแยกของท่ีต้องการและไม่ต้องการออกเพื่อจัดของท่ีไม่ต้องการให้ออกไป
จากห้อง พร้อมท้ังรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สะดวกต่อการน าไปใช้งาน ปฏิบัติได้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านความ

 สวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างาน

 ร่วมกันเป็นทีม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน 1 สาขางาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  สนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อใหแ้ผนกสะอาด จึงต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์
ให้บุคลากรตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย 
 
 



7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ธันวาคม 2564 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 2564 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

ประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม 2564 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

ด าเนินการตามโครงการ ธันวาคม 2564 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ธันวาคม 2564 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

   ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  1,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนให้มีจิตส านึกท่ีดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาดนั้น จึงเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในแผนก เพื่อให้แผนกสะอาด จึงต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากร
ตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
  (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (นางสาวพิราพร  สุขวนิช) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร       
    (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ   
   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ............................................................................... 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ( นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

โครงการ  Big Cleaning  Day สาขาวิชาช่างยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรนิ  ยาวิชัย   หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์ ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
 ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง

  เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสาขาวิชาช่างยนต์ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพอาคาร

เรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขาวิชาช่างยนต์ จึงได้ก าหนดโครงการ Big Cleaning Day  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาด อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างยนต์
และสถานศึกษามีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการด าเนินกิจกรรม Big 
Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของสาขาวิชาช่างยนต์  
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดในสาขาวิชาช่างยนต์ 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกัน     

 เป็นทีม 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  50  คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บริเวณแผนกวิชาช่างยนต์และสถานศึกษามีความสะอาดอย่างท่ัวถึง 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ตุลาคม 2564 1. ท าความสะอาดสาขาวิชาช่าง
ยนต์ 
2. ด าเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 



ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2564 3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
ช่างยนต์ 
 

สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 3,360 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 50 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ    =  1,250 บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390 บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันบาทถ้วน )     = 5,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
จ านวน 50 คน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายริน   ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
         (นายริน  ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
     (นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์) 
      ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรนิ  ยาวิชัย   หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์ ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
        ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดย

ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะน าอาชีพ ด้วยการน านักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือ
แหล่งวิทยาการท่ีตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยต้องก าหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดูงาน  
ดังนี้ 

1. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ 
2. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
3. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ 
4. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมท้ังแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ 
5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในอาชีพ 
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่ง

ทางสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาช่างยนต์ ของนักเรียนท่ีก าลังเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2564 นี้ต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
 เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
 หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 



 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ จ านวน 50 คน  ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดี
 ต่อวิชาชีพ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ ท้ังหมดได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและได้รับ
 ความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

กรกฎาคม 2564 1. น านักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการท่ีก าหนดไว ้
 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
กรกฎาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม 2564 
ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

กรกฎาคม 2564 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท 

8.1  ค่ากระเช้าผลไม้ท่ีระลึก       =  1,040 บาท 
8.2  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร  1 ผืน     =    390 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ  (50 คน x 25 บาท)    = 1,250 บาท 
8.4  ค่าอาหาร 1 มื้อ  (50 คน x 30 บาท)    = 1,500  บาท 
8.5  กระดาษ A-4 (4 รีม x 130 บาท)      =    520 บาท 
8.6  กาวสองหน้าบาง (10 อัน x 30 บาท)     =    300 บาท 

           รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)   = 5,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการ
 ปฏิบัติงาน จ านวน 50 คน   

9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
 เรียนในระดับท่ีสูงขึ้นมีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของ
 ตนเอง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายริน   ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
        (นายริน  ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
     (นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์) 
      ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ เชิญวิทยากรอบรมวิชาการแผนกสาขาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธิร์ปพน นันตัง   งาน แผนกช่างยนต์ 
           ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
        ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีท่ี
ใหม่และทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
 เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
 หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น           
  มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ กรกฎาคม 2564 1. น านักศึกษาไปศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการณ์
จริงท่ีก าหนดไว้ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน กรกฎาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม 2564 
ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

กรกฎาคม 2564 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น           
  มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายธิร์ปพน นันตัง) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายริน ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ น านักเรียน นักศึกษาไปศึกษาร่วมกับสถานประกอบการณ์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธิร์ปพน นันตัง   งาน แผนกช่างยนต์ 
           ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
  กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
        ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับเทคโนโลยีท่ี
ใหม่และทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
 เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
 หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น           
  มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ กรกฎาคม 2564 1. น านักศึกษาไปศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการณ์
จริงท่ีก าหนดไว้ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน กรกฎาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม 2564 
ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

กรกฎาคม 2564 

 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น           
  มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายธิร์ปพน นันตัง) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายริน ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ พัฒนาพื้นท่ีปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรนิ  ยาวิชัย   หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์ ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 

 ประเทศ และระดับสากล   
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

 กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา

ประเทศท่ียั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลก  
 ดังนั้น สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงด าเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีปฏิบัติการสาขาวิชา
ช่างยนต์ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาความขาดแคลนท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 

5.๑  เพื่อพัฒนาพื้นท่ีปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีพื้นท่ีปฏิบัติการพร้อมใช้งาน จ านวน 1 พื้นท่ี 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน จ านวน 50 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 มีพื้นท่ีปฏิบัติการพร้อมใช้งานท่ีมีคุณภาพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ตุลาคม 2563 1. พัฒนาพื้นท่ีปฏิบัติการสาขาวิชา
ช่างยนต์  
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 

ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 
ด าเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2563 



8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 50,000  บาท 
8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์         50,000   บาท 
           รวมทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   = 50,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีพื้นท่ีปฏิบัติการพร้อมใช้งาน จ านวน 1 พื้นท่ี 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน จ านวน 50 คน 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายริน   ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
      (นายริน  ยาวิชัย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
     (นายณัฐนนท์     ภู่อริยพงศ์) 
      ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ ภาคเหนือ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกูล  ไชยมงคง  งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
                 ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ 
ร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชน  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลกโดยร่วมกับ
ภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ จึงได้จัด
โครงการการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการงานวิจัย สัมมนาและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้นักเรียน ให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน และครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ตามท่ีผ่านรอบ อศจ. 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.1.2 จัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ 
         ภาค 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ 4 ธ.ค. 2563  



แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 4 ธ.ค. 2563 
ประชุมคณะกรรมการ 6 ธ.ค. 2563 
ด าเนินการตามโครงการ 6 ธ.ค. 2563 –   20 ธ.ค. 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

23 ธ.ค. 2563 – 28 ธ.ค. 2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  30,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน ได้แนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์     
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2  นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ       
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 การติดตามผลการประเมินจ านวนช้ินงาน ผลของการส่งประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกูล  ไชยมงคล  งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
                 ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่      
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ 
ร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชน  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลกโดยร่วมกับ
ภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ จึงได้จัด
โครงการการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการงานวิจัย สัมมนาและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้นักเรียน ให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน และครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จ านวน 15 ผลงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.1.2 จัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ 
         อศจ.เชียงราย 

7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ 15 ก.ย. 2563  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 16 ก.ย. 2563 



ประชุมคณะกรรมการ 16 ก.ย. 2563 
ด าเนินการตามโครงการ 19 ก.ย. 2563 –   1 พ.ย. 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

  1 พ.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  76,00  บาท ได้แก่ 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน ได้แนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์     
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2  นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ       
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 การติดตามผลการประเมินจ านวนช้ินงาน ผลของการส่งประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในช้ันเรียน 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกูล  ไชยมงคล  งาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
                   ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่      
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ 
ร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชน  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 24 และมาตรา 30 ได้ให้ความส าคัญกับการน า
วิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในกิจกรมการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการ
เรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
  ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
นอกจากจะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนก่อให้เกิด
ยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนแล้ว  ยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงถึงคุณภาพของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งถือเป็น
วิชาชีพชั้นสูงด้วย 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.2 เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   

5.3 เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรครู จ านวน 23 คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.1.2 ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดท า 
         รายงานการวิจัยในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 
 
 



7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ  เม.ย. 2562  
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  เม.ย. 2562 
ประชุมคณะกรรมการ  พ.ค. 2562 
ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ต.ค. 2562 / มี.ค. 2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน …20,000……………..  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ     
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีขึ้น    
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  10.2 การน าเสนอผลงานของครู 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (นายศิริกูล  ไชยมงคล) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน 
ของสถานศึกษา เพื่อจัดท า รายงานการประเมินตนเอง SAR 63 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
          ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
   ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
นโยบายที่ 1   มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
กลยุทธ์ที่ 4   ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
   ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 1 - 5    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา โดยการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถ 
และมีความสุข 
  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อ
จัดท า รายงานการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน เพื่อให้
การด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้งมีมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นไปอย่างมีระบบ 

5.วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อจัดท าและพัฒนาการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
   5.2 เพื่อพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  



  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ครูและเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อจัดท า รายงานการประเมินตนเอง จ านวน 40 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ครูและเจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักและเข้าใจในการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน อย่างแท้จริง 
        6.2.2.  การจัดท าข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน 
และประเด็นการประเมิน ระดับสถานศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
        6.2.3. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลจากการประเมินตนเองปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
9.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 มาตรฐาน และ 
9 ประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน 25 ประเด็น 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000  บาท 
  8.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 7 ชม. ชม.ละ 600 บาท   4,200  บาท 
  8.2  ค่าท่ีพัก 1 คน x 1 คืน x 1,200 บาท    1,200  บาท 
  8.2  ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 45 บาท x 1 มื้อ    1,800  บาท 
  8.3  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  40  คน x 25 บาท x 2 มื้อ  1,920  บาท  
  8.4  ค่าป้ายไวนิล 3 x 1 เมตร  1  ป้าย       390  บาท 
  8.5  ค่าวัสดุในการจัดอบรม   จ านวน 1 ชุด    10,490 บาท 
           รวมทั้งสิ้น  ( สองหม่ืนบาทถ้วน )           20,000  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 จ านวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์  แสนมหายักษ์   งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
   ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 5   ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ประเด็น 5.1   อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีความส าคัญต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้เยาวชนไทยเป็นคนดี 
มีความสามารถ และมีความสุข แต่ยังขาดห้องของงานประกันคุณภาพท่ีเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อจัดเก็บเอกสารของงาน
ประกันฯ  
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดท าโครงการจัดหา
และพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกนัคุณภาพตามมาตรฐาน 
และประเด็นการประเมิน เพื่อให้การด าเนินงานพฒันาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน เป็นไป
อย่างมีระบบและจัดหาห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นสัดและเป็นส่วน ไว้ใช้เก็บเอกสารการ
ประเมินของทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อจัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
       5.2 เพื่อจัดเก็บเอกสารของการประกันคุณภาพ ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง 3 
มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ จ านวน 1 
ห้อง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1. ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท่ีทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน  
9.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 1. จัดหาห้องงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
2. ตู้เก็บเอกสารจ านวน 4 ตู้ 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์สี จ านวน 1 ชุด 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 33,500  บาท 

8.1  เครื่องพิมพ์เอกสารสี  จ านวน 1 เครื่อง    4,500   บาท 
8.2  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  จ านวน 2 ชุด ๆ 2,000 บาท  4,000   บาท 
8.3  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง    15,000 บาท  
8.4  ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท  10,000  บาท           

            รวมทั้งสิ้น  ( สามหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน )           33,500  บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ  
  จ านวน 1 ห้อง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท่ีทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน  
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้มีการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าโครงการ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดท าโครงการให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ท่ีส าคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถท าให้
แนวความคิดของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความส าคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงาน รวมท้ังการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มี
 ประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน  
 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

 



กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2564 1. จัดประชุมแผนงาน 

ตามนโยบายที่ 4  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2564 
ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2564 
ด าเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10,000 บาท  

8.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง = 7,200 บาท 
8.2  ค่าอาหารว่าง 34 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ   =  2,040 บาท 
8.3  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน    =    360  บาท 
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม      =    400  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )        =       10,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้ความรู้ความ 
  เข้าใจใน การจัดสรรงบประมาณและการท าแผนประจ าปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้แผนปฏิบัติการ
   ประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 

 
 
 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
        
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร        
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้มีการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าโครงการ    
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดท าโครงการให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ท่ีส าคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถท าให้
แนวความคิดของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความส าคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา 2564 เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมท้ังการ
ก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย 
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.วัตถุประสงค์ 

 5.1  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มี
 ประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน  
 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

 



กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2564 1. จัดประชุมแผนงาน 

ตามนโยบายที่ 4  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2564 
ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2564 
ด าเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10,000 บาท  

8.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง = 7,200 บาท 
8.2  ค่าอาหารว่าง 34 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ   =  2,040 บาท 
8.3  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน    =    360  บาท 
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม      =    400  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )        =       10,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้ความรู้ความ 
  เข้าใจใน การจัดสรรงบประมาณและการท าแผนประจ าปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้แผนพัฒนา              
   ของสถานศึกษาประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 

 
 
 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
        
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร        
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้มีการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าโครงการ    
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดท าโครงการให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ท่ีส าคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการท างาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถท าให้
แนวความคิดของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความส าคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงาน รวมท้ังการก าหนดวิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.วัตถุประสงค์ 

 5.1  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มี
 ประสิทธิภาพ 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2564 1. จัดประชุมแผนงาน 



แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2564 ตามนโยบายที่ 4  
 ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2564 

ด าเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2564 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 5,000 บาท  

8.1  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน   =    360     บาท 
8.2 ค่าวัสดุฝึกอบรม การด าเนินการติดตามการประเมิน      =          4,640  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันบาทถ้วน )       =       10,000   บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้ความรู้ความ 
  เข้าใจใน การจัดสรรงบประมาณและการท าแผนประจ าปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 39 คน ได้แผนพัฒนา              
   ของสถานศึกษาประจ าปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
        
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 
๑. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนรินทร์ณา  หน่อท้าว งาน ส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 
      ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  ๔ :  การพัฒนาคุณภาพารบริหารจัดการใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมองค์ความรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

3.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  ประเด็นที่  ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
๔. สภาพปัจจุบันหลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ต้องจัดท า
เอกสารและมีเอกสารที่มีความส าคัญ และต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบให้เรียบร้อย  

ดังนั้นงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการกล่ันกรอง
ความรู้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส านักงานผู้อ านวยการ จากผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เช่ียวชาญ  จนสกัดออกมาเป็น
เทคนิคในการบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร ซึ่งเป็นการด าเนินงานเอกสาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามล าดับขั้นตอน คือ การวางแผน การก าหนดหน้าท่ี โครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร การก าหนดระบบการจัดเก็บ
เอกสาร การเก็บรักษา อันจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผลในการท างานต่อไป    
๕. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒ เพื่อการน าอุปกรณ์ส านักงานมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๓.๓ เพื่อมีระบบจัดเก็บเอกสารในการรองรับการจัดเก็บเข้าแฟ้ม ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
๓.๔ เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ มีห้องจัดเก็บเอกสารของงานบัญชีจ านวน  ๑ ห้อง 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒ ระบบเอกสารของงานบัญชีมีการจัดเก็บเข้าแฟ้ม ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง 
  เดียวกัน 
๗. วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่ด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ต.ค. 



ประชุมคณะกรรมการ พ.ย. 
ด าเนินการตามโครงการ พ.ย. 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ธ.ค. 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๘,๐๐๐ บาท  
๙. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

๙.๑ เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ มีห้องจัดเก็บเอกสารของงานบัญชีจ านวน  ๑ ห้อง 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

๙.๑.๒ ระบบเอกสารของงานบัญชีมีการจัดเก็บเข้าแฟ้ม ท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 ๑. การสรุปเล่มรายงานโครงการ 
 
ลงช่ือ.................................................ผู้เสนอโครงการ         ลงช่ือ..................................หัวหน้างานส่งเสริมฯ 
      (นางสาวนรินทร์ณา   หน่อท้าว)            (นางสาวนรินทร์ณา   หน่อท้าว)  
     ............./...................../.................            ............./...................../................. 
 
ลงช่ือ....................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ลงช่ือ..................................หัวหน้างานแผนฯ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                  ............./...................../................. 
 
ลงช่ือ....................................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ  ลงช่ือ..................................รองผู้อ านวยการฝ่ายฯ 
       (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                 ............./...................../................. 
   
 
  (    )    อนุมัติ 
  (    ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………........................................… 
       
    ลงช่ือ.................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
            (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
       ............./...................../................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ    ช่ือนางสาวส่องศรี มาเยอะ งาน ความร่วมมือ 
        ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่     
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
  ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
       4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา  
4. สภาพปัจจบุนั/หลกัการและเหตผุล 
 กระทรวงศึกษาการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนท่ีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา
โดยตรง อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเป็นเวลา ๑ ปี  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนจาก
 เจ้าของภาษาโดยตรง 
 5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศ 
6. เป้าหมายและตัวช้ีวัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาโดยตรงจากเจ้าของภาษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คุณภาพด้านภาษาของนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการศึกษาจากเจ้าของภาษา 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 108,000 ได้แก่ 
 8.1 ค่าตออบแทนครูอาสาจีน    = 108,000 บาท 
    รวมทั้งสิ้น = 108,000 บาท     



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการเรียนรู้ 
 10.2 รายงานผลการครูอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวส่องศรี มาเยอะ) 
    ............./.............../............. 

ลงชื่อ.....................................หัวหน้างาน/แผนก 
       (นางสาวส่องศรี มาเยอะ) 
       ............./.............../............. 

ลงชื่อ.....................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
         (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
    ............./.............../............. 

ลงชื่อ.....................................หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
    (นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว) 
    ............./.............../............. 

ลงชื่อ.....................................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      (นายชนะ สีพะนามน้อย) 
    ............./.............../............. 

ลงชื่อ.....................................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
    ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
       ..........................................................................................................................  
 
 
                       ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                            (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                          ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  ช่ือนางสาวส่องศรี มาเยอะ งาน ความร่วมมือ 
         ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
  อาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
 ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1 ครูผู้สอน  
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
  1. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1 ครู ผู้บริหาร บูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาการก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคน
ไทยในเวทีระหว่างประเทศ  ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกาภิวัตน์  ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่งค่ังของประเทศจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพตลอดมา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเล็งเห็นความส าคัญ จึงด าเนินการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติงานนั้น 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงจัดให้มี
โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาจีน และผู้เกี่ยวข้องได้น าความรู้ท่ี
ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรสอนให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 



5.2  เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนท่ีสูงขึ้น 
 5.4  เพื่อปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีนให้มีบรรยากาศท่ีน่าเรียน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1.   บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน  10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง น าความรู้ภาษาต่างประเทศไปใช้
  ท างานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 สถานที่ - 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
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. 
P 1. ขออนุญาตด าเนินตามโครงการ             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

            

D 4. ด าเนินโครงการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

            

C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของ
โครงการ 

            

A 6. รายงานผลโครงการ             
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 11,800 ได้แก ่

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) =      11,800 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1    เกิดความตระหนักแก่บุคลากรสอนให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
 9.2      เกิดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3   นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนท่ีสูงขึ้น 
 9.4 มีห้องเรียนภาษาจีนท่ีมีบรรยากาศน่าเรียน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
    (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                       ........... /.........../............ 



  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
       .........../.........../............                                                     .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                       .........../.........../.......... .. 
 
 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ...................... 

 
 
 
     ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยฯและการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด  งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
           ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 5 : คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๖๑    
 ยุทธศาสตร์ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

    5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นที่ ๒.3 การบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของ
 สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ     
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา จัดเป็นสารสนเทศท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา จึงต้องได้รับการดูแล และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ี
ส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 5.3 เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติงาน การวางแผน การติดตามและประเมินผล 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ระบบ 
  ๖.๑.๒ ปรับปรุงข้อมูลสารเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 เว็บไซต์ 



 6.2 เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ท่ีมีข้อมูลครบ ๙ ประเภท มีความถูกต้อง  

  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
   ๖.๒.๒ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งแปรผล และน าเสนอข้อมูลของวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนอย่าง 

  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2563 อนุญาตด าเนินโครงการฯ ติดต่อ

ประสานงานผู้ให้บริการขอใบ
เสนอราคา ช าระค่าใช้บริการ 
ยืนยันการช าระเงิน ใช้บริการ
น าเข้าข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน ๙ 
ประเภท รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๕,๐๐๐  บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าต่ออายุโดเมนเนม    จ านวน ๑,๐๗๐ บาท 
๘.๒ ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บโฮสต้ิง   จ านวน    ๕๓๕ บาท 

 ๘.๓ ค่าโอนเงิน  ๒ รายการ   จ านวน      ๕๐ บาท 
 ๘.๔ ค่าอุปกรณ์ส่ือบันทึกข้อมูลสารสนเทศ  จ านวน ๓,๓๔๕ บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1  ระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลครบ ๙ ประเภท  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 เว็บไซต์ของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลครบ ๙ ประเภท มีความถูกต้อง  
  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถน าเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนได้   
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
       ....................................................................................................................... ... 
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ ปรับปรุงเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด  งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
         ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 5 : คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    

  พ.ศ. ๒๕๖๑    
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
    3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

    5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 3.22มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นที่  ๒.3 การบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องเรียน 
 ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์ และงบประมาณ 
 ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ    
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษามาโดยตลอด ท้ังข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มีการจัดเก็บอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล ท่ีมีการส ารองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีการใช้งานและเปิดท างานตลอดเวลา จึงได้รับ
ผลกระทบจากสัญญาณกระแสไฟฟ้าท่ีผิดปกติ เช่น ระดับไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าเกิน มีสัญญาณ
รบกวน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จึงได้น าเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เข้ามา
ใช้งานในกรณีท่ีไฟฟ้าผิดปกติ ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาปรับปรุงเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 จัดหาอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อส ารองป้องกันสัญญาณไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง 
  ๖.๑.๒ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ ระบบ ได้รับการส ารองกระแสไฟฟ้าเพียงพอ 
  
 



 6.2 เชิงคุณภาพ 
   ๖.๒.๑ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ ระบบ ได้รับการส ารองกระแสไฟฟ้าอย่างเพียงพอ

  สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริการได้อย่างต่อเนื่อง  
   ๖.๒.๒ บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับสามารถเช่ือมโยงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

  อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2563 อนุญาตด าเนินโครงการฯ จัดซื้อ

อุปกรณ์ฯ ขอใบเสนอราคา 
ช าระค่าใช้อุปกรณ์ น าอุปกรณ์
ไปติดต้ังตามจุดต่างๆ ทดสอบ
การท างานของระบบ รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2563 
ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม-มีนาคม 2563 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
8.1 แบตเตอรี่ส าหรับเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน ๖ ก้อน ราคา    ๒,๗0๐ บาท 
๘.๒ เครื่องส ารองไฟฟ้า 1500VA  จ านวน ๖ เครื่อง ราคา  ๒๗,0๐๐ บาท 
๘.๓ ปล๊ักพ่วงมีสวิตช์สายยาว 5 เมตร จ านวน ๑ ชุด ราคา       300 บาท 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1  ได้เครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 วิทยาลัยฯ มีเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน ๖ เครื่อง สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(..................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
       ..........................................................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
๑.ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย งาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
๒.ลักษณะโครงการ 
       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

๓.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ ข้อท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มาตรการ ข้อท่ี ๑ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
   ข้อท่ี ๓ ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   ข้อท่ี ๔ ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
 มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวบ่งชี้  ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

 ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ (ข้อ) 
  ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
  ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
  ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
  ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  

๔. หลักการและเหตุผล 
  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีประสบการณ์การท าธุรกิจท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และได้รับการประเมินเป็นประจ าทุกปี และเนื่องจาก
ผลของการประเมินทางวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน และเพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา มีศักยภาพในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
  

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

๕.๒ เพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๕.๓ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

 

๖. เป้าหมาย 
 ๖.๑เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ๑ ศูนย์ 



 ๖.๒เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มี 
  ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 
๗. วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ข้ันการศึกษาวิเคราะห์ (Situation) 
๑.ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือสรุปข้อคิดเห็น 

 
เดือน พฤษภาคม๒๕๖๔ 

 
- 

 
นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย 

ข้ันการวางแผน (Plan) 
๑.ประชุมคณะผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงาน 

 
เดือน มิถุนายน๒๕๖๔ 

 
- 
 

 
นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย 

ข้ันการด าเนินงาน (Implementation) 
๑.ด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ 
๒.ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามแผนที่วางไว้ 

 
 

กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย 
 

ข้ันการประเมินผล (Evaluation) 
๑. ติดตามตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
- 

 
นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย 

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ท้ังส้ิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ใช้งบส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ) 
 ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
๓. โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม 
๔. โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ 
๕. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
 

๙. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  ๙.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา      วิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน ๔๐ คน 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๑ นักเรียนนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 ๙.๒.๒ นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๙.๒.๓. นักเรียนนกัศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

 

๑๐. การติดตามและการประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. การสรุปเล่มรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
      ............./.............../............. 

ลงช่ือ.......................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นางสาวเจนจิรา  ด้วงอ้าย) 
       ............./.............../............. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ 
  (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
    (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................. 
        
 
                    ลงช่ือ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                           (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                          ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
                   อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
สภาพอาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้ก าหนดโครงการ 
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day ขึ้นเพื่อเป็นการบ ารุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้งอันจะส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตาม
ศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาด
ของสถานศึกษา  อนึ่งโครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการท าความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกันเป็น ทีม 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมโครงการ   
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งอย่างท่ัวถงึ 
   6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและ
  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 8,000  บาท    
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning   
  Day 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning   
  Day ด้วยความมีน้ าใจและมีความสามัคคี   
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(........นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน....) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 (นายชนะ สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
        
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
       (นายณัฐนนท์ภู่อริยพงศ์) 
    ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562ส าหรับคณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวไิลพร มหาวรรณ์ งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
         ฝ่าย พัฒนาการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย
  อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย และสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  การจัดการ
อาชีวศึกษานับเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมี
นโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท าโครงการค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียนนักศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้าท ากล้า
 แสดงออก 
 5.2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
     วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จ านวน 50 คน 



 6.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 38 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและมีทักษะด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด 
   กล้าท า กล้าแสดงออก 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ ............................................................ 
 7.2 ระยะเวลา ......................................................... 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 70,000 บาท ได้แก่ 
  9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น า  
  อาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนัก 
  วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้าท า กล้า 
  แสดงออก 
  9.2.2 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(........นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน....) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
                    ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายณัฐนนท์ภู่อริยพงศ์) 
                            ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการบรรจุวิชาลูกเสือวิสามัญในหลักสูตร และให้มีการเรียน
การสอน เป็นกิจกรรมบังคับในช้ัน ปวช.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากว่าในปัจจุบัน
นี้ เรื่องการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัยนั้นมีน้อยมาก ท าให้ต้องจัดกิจกรรมเพื่ออบรมบ่ม
นิสัย และให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และด้วยเหตุดังกล่าว ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็น
ความส าคัญ จึงได้ให้จัดมีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและส่งกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมการชุมชมลูกเสือวิสามัญระดับอื่น ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึกทักษะลูกเสือและ
 เพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       5.2 เพื่อสนองคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ การบริการ  
       5.3 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในความ
 เป็นไทย ตามนโยบาย MDเป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึก 
  ทักษะ ลูกเสือและเพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  150,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือ   
 วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ 
  ชีวิตชาวค่ายและท ากิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุม 
  9.2.2 ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกทักษะความเป็นผู้น า และการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน 
  สังคม           
  9.2.3 ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักเพื่อน  เสริมสร้างความสามัคคี  
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(........นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน....) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
      (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
 (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
(นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
          (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
         ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ พิธีไหว้ครู 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 "ครู" มีความหมายว่า ผู้ส่ังสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากค าว่า ครุ ( คะ -รุ) ท่ีแปลว่า 
"หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าท่ี ท่ีส าคัญ กว่านักศึกษาจะเป็นผู้
มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิด ครูใน
เชิงช่างท่ีเป็นผู้ประสิทธิประสาทสรรพศิลปะวิทยาการ ทางด้านจิตวิญญาณ และเป็นท่ีเคารพนับถือสืบทอดมาโดย
ตลอดคือ พระวิษณุกรรมเป็นครูช่างทางจิตวิญญาณท่ีช่างไทยให้ความนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งงานช่างและความส าเร็จ  
  ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ ในการด าเนิน
โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจ าปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและ
ระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทยสืบต่อไป  ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงขออนุญาตจัดท าโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครู
ช่าง  ประจ าปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูช่างให้สืบทอดต่อไป 
 5.๒.เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงามอยู่ในศีลธรรมต้ังตนอยู่ 
          ในโอวาทค าส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 
 5.๓. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพศิลปะวิทยาการต่างๆ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ  ครูผู้ประ
 สิทธิวิชา 
          6.2.2 ผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์       
 ศิลปวัฒนธรรม 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 



 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม พิธไีหว้คร ู
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.๑.นักเรียนนักศึกษาได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและการ 
  ครอบครู ช่างให้สืบทอดต่อไป 
  9.2.๒.  นักเรียนนักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครือ่งเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงาม อยู่ใน 
  ศีลธรรม ต้ังตนอยู่ในโอวาทค าส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 

 9.2.๓.  นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพ 
 ศิลปะ วิทยาการต่างๆ  
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 

 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการบรรจุวิชาลูกเสือวิสามัญในหลักสูตร และให้มีการเรียน
การสอน เป็นกิจกรรมบังคับในช้ัน ปวช.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากว่าในปัจจุบัน
นี้ เรื่องการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัยนั้นมีน้อยมาก ท าให้ต้องจัดกิจกรรมเพื่ออบรมบ่ม
นิสัย และให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และด้วยเหตุดังกล่าว ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็น
ความส าคัญ จึงได้ให้จัดมีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและส่งกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมการชุมชมลูกเสือวิสามัญระดับอื่น ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึกทักษะลูกเสือและ
 เพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       5.2 เพื่อสนองคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ การบริการ  
       5.3 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในความ
 เป็นไทย ตามนโยบาย MDเป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึก 
 ทักษะ ลูกเสือและเพิ่มพูน วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  150,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือ   
 วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ 
 ชีวิตชาวค่ายและท ากิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุม 
  9.2.2 ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกทักษะความเป็นผู้น า และการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน 
 สังคม           
  9.2.3 ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักเพื่อน  เสริมสร้างความสามัคคี  
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 
ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                .........../.........../........... 
 
 
 
 
 
 
 

4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ พิธีไหว้คร ู
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 "ครู" มีความหมายว่า ผู้ส่ังสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากค าว่า ครุ ( คะ -รุ) ท่ีแปลว่า 
"หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าท่ี ท่ีส าคัญ กว่านักศึกษาจะเป็นผู้
มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิด ครูใน
เชิงช่างท่ีเป็นผู้ประสิทธิประสาทสรรพศิลปะวิทยาการ ทางด้านจิตวิญญาณ และเป็นท่ีเคารพนับถือสืบทอดมาโดย
ตลอดคือ พระวิษณุกรรมเป็นครูช่างทางจิตวิญญาณท่ีช่างไทยให้ความนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งงานช่างและความส าเร็จ  
  ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เล็งเห็นความส าคัญ ในการด าเนิน
โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจ าปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและ
ระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทยสืบต่อไป  ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงขออนุญาตจัดท าโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครู
ช่าง  ประจ าปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูช่างให้สืบทอดต่อไป 
         5.๒.เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงามอยู่ในศีลธรรมต้ังตนอยู ่
          ในโอวาทค าส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 
         5.๓. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพศิลปะวิทยาการต่างๆ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ  ครูผู้ประ
 สิทธิวิชา 
          6.2.2 ผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์       
ศิลปวัฒนธรรม 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 



 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม พิธไีหว้คร ู
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.๑.นักเรียนนักศึกษาได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและการ 
 ครอบครู ช่างให้สืบทอดต่อไป 
  9.2.๒.  นักเรียนนักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครือ่งเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงาม อยู่ใน 
 ศีลธรรม ต้ังตนอยู่ในโอวาทค าส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 

 9.2.๓.  นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ ประสานสรรพ 
 ศิลปะ วิทยาการต่างๆ  
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 
 

โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายท่ี  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
           อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในส่ังกัดเพื่อร่วม
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าป ีโดยองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้วันท่ี 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน
งดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco-a threat to 
development” ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เนืองในวันงด
สูบบุหรี่โลก โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่:ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามท่ีธุรกิจยาสูบ
มีต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ รวมถึงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน ซึ่งมีผลอย่างมากในการลด
อัตราการสูบบุหรี่โดยภาพรวมของคนไทย 
 ดังนั่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงร่วมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ หรือสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑.เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสูบ
 บุหรี่ หรือสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ได้ 

5.๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่  
6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมการรณรงค์การป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
               ยาเสพติด 
            6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.๑.  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
9.2.๒.  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยาการต่างๆ  

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
           อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นท่ี 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
กิจกรรม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นภายในวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5. วัตถุประสงค์ 
   5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ด ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
            พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
            5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
            รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนได้ร่วมกันร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ    
 ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 
 ชนมพรรษา  
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม วนัเฉลิมชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
 โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                      
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนแสดง 
 ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
 เจ้าอยู่หัว 
  9.2.๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ         
  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 
 10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย
  อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวันท่ี  26  มิถุนายน  ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติก าหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล 
และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เสมอ
มาเป็นประจ าทุกปี ประกอบกับในปี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.) ได้ก าหนดจัดท า
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (26  มิถุนายน)   ของทุกปี ภายใต้
กรอบแนวคิดและค าขวัญท่ีก าหนด คือ “ไทยนิยม  ยังยืนร่วมแก้วไข้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยา
เสพติดโลก 
 ดังนั่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงร่วมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกชนิด 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑.เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน   
               ชีวิตอย่างมีความสุข ห่างไกลปัญหายาเสพติด 
          5.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน ท้ังใน – นอกสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมจัด           
               กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างบูรณาการ 
6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมการรณรงค์การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
               ยาเสพติด 
            - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม วนัต่อต้านยาเสพติดโลก 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.๑.  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
9.2.๒.  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยาการต่างๆ  

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 
 
 
 
 

 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

โครงการ ส่งเสริมนันทนาการในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 
  สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพปัจจุบันที่นักเรียนในวิทยาลัย ไม่มีการส่งเสริมนันทนาการท่ีดีท าให้ ไม่ร่าเริงแจ่มใส สุกท้ายก็ต้อง
ไปพึ่งพายาเสพติด ทางวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห้นความส าคัญของการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ โดยงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานสึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการมีการประเมินผลการด าเนินตามโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการดังนี้ 
 1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการ 
 2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริม
 นันทนาการ 
 3. สถานศึกษาด าเนินการให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
 ปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการ  
 5.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างานร่วมกันเป็นทีม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมนันทกนาการใน
  สถานศึกษา 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 ปลูกฝังจิตส านึกด้านส่งเสริมนันทนาการ  
  9.2.๒ ได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ 
  9.2.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท างาน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก............................................................................. .................................... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 
 
 
 
 
 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด า เนิน ง าน เสนอ ต่อหั วหน้ า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 

 สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 - 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมอันงาม
 อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าดี 

5.๒ เพื่อนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีท างานด้าน
 คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

5.3 เพื่อให้นักเรียน เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
 น ามาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

  

6. เป้าหมาย 
 6.1 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม
 อาชีวศึกษา 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 

7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม สถานศึกษาคุณธรรม 
  อาชีวศึกษา 

9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียน ตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 9.2.2 สร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดี 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินจากแบบสอบถามนักเรียน นักศึกษา 
 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 

 สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2  ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 - 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อสืบสานวัฒนะรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป 

5.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.3 เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย 
 เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ จิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 

7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอย 
  กระทง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 สืบสานวัฒนะธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 9.2.๒ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9.2.3 นุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง 
 9.2.4 เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1แบบสอบถาม 
 

 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก................................................................................................................. 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
            อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ในเทศกาลวันวิสาขบูชา รัฐบาลมีนโยบายสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของหลักธรรมเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นเมืองพระพทุธศาสนาของโลก โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหมใ่นวันวิสาขบูชา              
          งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็นความส าคัญจึงขออนุญาตจัดโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
  5.2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.3. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนนักศึกษา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท 
      เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา    
     พระมหากษัตริย์ 
              6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณี    
     ศิลปวัฒนธรรม 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม สืบสารประเพณีสรงน้ ารอย
 พระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1. นักเรียนนกัศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
 9.2.2. นักเรียนนกัศึกษาเกิดความรักความสามัคคี 
 9.2.3. นักเรียนนกัศึกษาได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณี 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 
 

 
 
 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 

ความสอดคล้อง    ความสอดคล้อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ( มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ) 
๒. ผู้รับผิดชอบ  ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา   

 ๒. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 ๓. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ 
 ๔. คณะกรรมการชมรมเยาวชนสร้างชาติวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน   ด าเนินการจริง  วันท่ี 17 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 – 17.00 น. 
4. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดท า
โครงการกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning  Day ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรม
เยาวชนสร้างชาติวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการกิจกรรม ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning  Day ) ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9  ขึ้นภายในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

5. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบพระมหากษัตริย์  
 2. เพื่อให้ครู-บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภัคดีต่อพระบรมราชินีนาถ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความรักต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
6. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ   

 1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  70  คน  
  2. นักศึกษาทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning  Day ) เพื่อเฉลิมพระ 
  เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
 เชิงคุณภาพ 

   1. ด าเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning  Day ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
   เจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 

   2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความ 
                ภูมิใจและความจงรักภัคดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
7. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
 สิงหาคม 2561 

 
นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  สิงหาคม 2561 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ  สิงหาคม 2561 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ  สิงหาคม 2561 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
 สิงหาคม 2561 

 
นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



   8. งบประมาณ 

 - ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร   390    บาท 
 - ไม้กวาดดอกหญ้า 12 x ด้ามๆละ 120  1,440 บาท  
 - ไม้กวาดทางมะพร้าว  12 x ด้ามๆละ 100   1,200  บาท 
 - ไม้ถูพื้นพร้อมผ้าถูพื้น  6 x ด้ามๆละ  250 1,500 บาท 
 - น้ ายาเช็ดกระจก  12 x ขวดๆละ  120  1,440 บาท 
 - ผ้าไมโคร  24 ผืนๆละ 50   1,200 บาท 
 - น้ ายาล้างห้องน้ า  6 x ขวดๆละ  100  600 บาท 
 - แปรงล้างห้องน้ า (แบบยาว)  6 ด้ามๆละ 150 900 บาท 
 - แปรงขัดห้องน้ า (แบบส้ัน ) 12 ด้ามๆละ  50 600 บาท 
 - ไม้กวาดหยากไย่  12 ด้ามๆละ  150  1,800 บาท          
           รวม        (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)   11,070 บาท 

9. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต 
1. นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 60 คน 
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 36 คน 

1. การตอบแบบประเมินผล 
2. การเช็คช่ือกิจกรรม 

1. แบบเช็คช่ือกิจกรรม 
2. แบบประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ 
1. นักเรียนท้ังหมดระลึกถึงพระคุณ

ของแม ่
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า
ร้อยละ 90 

1. แบบเช็คช่ือกิจกรรม 
2. แบบประเมินผล 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีความรักและศรัทธาต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ   

 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 

                   อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  นักเรียนเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีจ านวนมากซึ่งพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมมาจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เหมือนกัน  รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบั ติท่ีเหมาะสม ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน 
          5.2. เพื่อฝึกฝนสมาธิในการเรียนให้กับนักเรียน  
6.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนระดับ  ปวช.1 – ปวส.1 ทุกสาขางาน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน ปวช.1 – ปวส.1. ทุกสาขางาน ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบและระบบ 
 การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
  6.2.2 นักเรียน ปวช.1 – ปวส.1  ทุกสาขางาน ได้ท าความรู้จักกับคณะครู ผู้บริหาร  บุคลากร  ของ 
 วิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
 ใหม่ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

9.2.1. นกัเรียนมี คุณธรรม  จริยธรรม ร้อยละ 80 
           9.2.2. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

 
 

 
 

 
 
 
 

3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ จิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นท่ี 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันท่ี 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุณอันหาสุดมิได้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรม
โครงการจิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรร่วมกันท าความสะอาดและพัฒนาสถานท่ีสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการถวายพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร         
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 บรมนาถบพิตร  
6. เป้าหมาย        
 6.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันท าความสะอาดและพัฒนาสถานท่ีสาธารณะ
 ประโยชน์ภายในชุมชนเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
 อดุลยเดชบรมนาถบพิตรร่วมกันร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 เจ้าอยู่หัว 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม จิตรอาสาเพื่อถวาย 
 พระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
 บพิตร 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
 เวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันท าความสะอาดและพัฒนาสถานท่ีสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการ
 ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 9.2.๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกัน
 เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

 
 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



 

แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2532 ได้
อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ซึ่งในปี กรมป่าไม้ได้เชิญชวนกระทรวงศึกษาธิการจัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วงงาน หรือสถานศึกษาท่ี อื่นๆ โดยวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง และท่ีอื่นๆท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้งานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้
เล็งเห็นความส าคัญจึงขออนุญาตจัดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.2. เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.3. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100  คน          
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้  
  ประจ าปีของชาติ 
   6.2.2. ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม  
  กิจกรรมมีความ ภูมิใจในการเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 



 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในวัน  
 ต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1. ครูและบุคลกรทางการศึกษานักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกัน 
 ปลูกต้นไม้ 
   9.2.2. นกัเรียนนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี 

 9.2.3. นกัเรียนนักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 

ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเด่ียว อีกท้ังสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ท าให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัว
ขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและช้ีแนะในส่ิงท่ีเหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ท าให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยส่ิงเร้า  เช่น ส่ือลามกในโลก
อินเตอร์เน็ต  ส่ิงเหล่านี้มีผลท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการขาดวุฒิภาวะและทักษะในการ
ควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง  เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาท่ีไม่เหมาะสม และขาดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา 
จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงจัดท าโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด มี
การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและ
การป้องกันปัญหา 
5. วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเขา้สู่วัยรุ่น 
    5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
   5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ 
   ในตนเอง 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 
 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ด าเนินโครงการ วัยเรียน  วัยใส  รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 



  6.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วั ยเรียน      
  วัยใส  รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  ในสถานศึกษา 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ วัยเรียน  วัยใส  รู้ทันภัย
  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 
 10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี   
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
                 อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วันแม่แห่งชาติ หรือท่ีคนไทยท่ัวไปนิยมเรียนส้ันๆ ว่าวันแม่ ทุกคนทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจาก
วันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง คือวันท่ี 12 สิงหาคม อันเป็นวันพระราชสมภพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)           
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการกิจกรรม  
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นภายในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบพระมหากษัตริย์  

5.2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
 นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความรักต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติบรมนาถบพิตร 
   

6. เป้าหมาย       
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100  คน  
              6.1.2 นักศึกษาทุกสาขางานลงนามถวายพระพรครบทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ด าเนินการถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม       
   ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  6.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม           
  มีความภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
  พันปีหลวง 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 



 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ถวายพระพร เนื่องในวัน
  แม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี   
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า     
  สิริกิตระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก............................................................................. .................................... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อโครงการ ส่งเสริม จริยธรรมในสถานศึกษาส าหรับนักเรียนศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสังคม ความ
เปล่ียนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอื้ออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่างเต็มท่ี
โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ระเบียบวินัย 
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาส าหรับ
นักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม
มุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกตัญญู กตเวทีต่อแม่ ครูและผู้มีพระคุณ 
5.๓. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา เอื้อเผ่ือแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
5.๔. เพื่อพัฒนานักเรียนให้รู้จักประหยัดอดออม รู้จักให้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 

6.  เป้าหมาย  
  6.๑  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๑ (ปกติ) จ านวน ๔๕ คน 
   6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวาชีพชั้นสูงช้ันปีท่ี ๑ (ปกติ) จ านวน ๕๙ คน 
   6.1.3 คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จ านวน ๓๐ คน 
  6.๒ เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๑และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพ ช้ันสูงช้ันท่ีปีท่ี ๑  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาส าหรับ  
 นักเรียนศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ รู้หลักธรรมเบ้ืองต้นทางศาสนา ท้ัง 
  ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียละ และการประหยัด 
 



7. วิธีด าเนินการ  
  

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการ องค์การฯ 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

4 ด าเนินการตามโครงการ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

 

8.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน ๑,๓๙๐ บาท ประกอบด้วย 

     - ค่าป้าย       ๓๙๐ บาท 
 -ค่าชุดสังฆทาน      ๑,๐๐๐ บาท 
   รวมทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้าบาทถ้วน)  ๑,๓๙๐ บาท 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ช้ันสูง (ปวส.๑) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน ได้รับการอบรมพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของ
 นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิ บัติใน
 ชีวิตประจ าวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
 

10.  การประเมินผล  
  10.1 จากแบบสรุปจ านวนนักเรียน นกัศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายท่ี  1. มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคนส่วน
ใหญ่ว่าเป็นรูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่าการ
ปกครองในระบอบอื่น ท าให้ระบอบนี้ได้ช่ือว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แผ่ขยายไปท่ัวโลกพร้อม ๆ 
กับมโนทัศน์เรื่องการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงควรท่ีจะมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ เพื่อท่ีจะได้น าใช้ในการเลือกตั้ง ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ด ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี   
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการเลือกตั้งท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโครงการส่งเสริม  
 ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ในสถานศึกษา 
   6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมและ  
 สนับสนุนสถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564 



 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม  
 ประชาธิปไตยใน สถานศึกษา 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นกัเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน 
 สถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
          9.2.2.  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                                หัวหน้าแผนก/งาน  
        (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
       .........../.........../............                                                                 .........../.........../............ 
  
 
ลงชื่อ                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ             ลงชื่อ                               หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     (นายชนะ สีพะนามน้อย)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว) 
       .........../.........../............                                                                     .........../.........../............ 
 
 

ลงชื่อ                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     ลงชื่อ                               รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                                   (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
         .........../.........../............                                                                   .........../.........../............ 

 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติเน่ืองจาก.......................................................................................................... ....... 

 
    ลงชื่อ                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                         (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
              .........../.........../........... 

 
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ด าเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                 
ของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  
การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข  
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ 
การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็น
ประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน 
มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดท าโครงการค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส าหรับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้าท า          
กล้าแสดงออก 

2.2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 



6.  เป้าหมาย  
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
   วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จ านวน 6 ชมรมวิชาชีพ 
6.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 33 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
   -  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและมีทักษะด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้าท า  

      กล้าแสดงออก 

 -  นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
7. วิธีด าเนินการ   
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
 สิงหาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ  สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

4 ด าเนินการตามโครงการ สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  50,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 พัฒนานักเรยีนให้มีความรู้และทักษะด้านการเปน็ผูน้ า มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 

9.2  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใชช้ีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างเป็นสุข 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม) 
   นายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             ............./.............../............. 



 
 
 

 
                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปัญหายาเสพติดยังคง
เป็นปัญหาต้นๆ มีสถานบันเทิงรวมท้ังสถานประกอบการต่างๆท่ีมีผลกระทบกับเยาวชนซึ่งอาจหลงผิดประพฤติตัวไม่
เหมาะสมกับสภาพและวัยโดยเฉพาะการอยากรู้ อยากลองในเรื่องยาเสพติด จึงมีความจ าเป็น จะต้องจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าท่ีดีของสังคม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุขและโรคเอดส์ท่ีต้องติดตาม เฝ้าระวัง ดูแล ร่วม รณรงค์ สร้างเสริมจิตส านึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้
นักเรียนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โดยใช้วันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/บุหรี่/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์การ
ท ากิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายนักเรียนแกนน า อันเป็นก าลังในการเฝ้าระวังดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเส่ียง การช่วยเหลือ การบ าบัดฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพส่ิงแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุกประเภท จัดมุมห้องเพื่อนเตือนเพื่อน วัยใสมีปัญหา
ปรึกษาได้ จัดต้ังคณะกรรมการดูแลห้องเรียนสีขาว เพื่อช่วยก ากับดูแล เฝ้าระวัง ด้านพฤติกรรมเพื่อน กลุ่มเส่ียง กลุ่ม
มีปัญหาในห้องได้รับการประสานงานช่วยเหลือ 
 ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One สร้างภาวะผู้น า เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังได้ออกก าลังกาย ท าให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีพร้อม
เป็นนักเรียนท่ีมีความสมบูรณ์กิจกรรมเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริม กิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อบายมุขทุกประเภท จะเป็นการประสานความเข้าใจในการปฏิบัติของตนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และการอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
ด าเนินกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุม
กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน พัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ เพื่อสร้างโอกาส สร้าง
ทางเลือกใช้ชีวิตย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เกิดค่านิยม เป็นหนึ่งโดยไม่
ต้องพึ่งยาเสพติด 



๕. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 ยาเสพติด 
  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสมและกล้าแสดงออกในทางท่ีดี 
  5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 

๖.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จ านวน 200 คน 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  จ านวน 33 คน เข้าร่วม โครงการส่งเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
  เสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One ประจ าปีการศึกษา 2564 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสมและกล้าแสดงออก ได้ใช้เวลาว่างให้
  เกิดประโยชน์ 
  3.นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 
 

๗. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ 

  สิงหาคม 2564 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  สิงหาคม 2564 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
สิงหาคม 2564 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
กันยายน 2564 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2564 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
 งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  233  คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

  9.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสมและกล้าแสดงออก ได้ใช้เวลาว่าง
  ให้เกิดประโยชน์ 



 9.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 
 10.  การติดตามและประเมินผลโดยวิธี 

10.๑  ออกแบบสอบถาม 
10.2  ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 ( นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน )          (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 

    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 
 
     

                            (นายชนะ  สีพะนามน้อย)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 
 
  (นายชนะ  สีพะนามน้อย)     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ 
 
 

   อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก....................................... 
 
 

  (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงษ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 ......…./……............./........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานของ
องค์การวิชาชีพงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงได้ให้
มีการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี  คนเก่ง  โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยขัดเกลาจิตใจ  ช่วยให้มีคุณธรรมท่ีดีงาม  
ควบคู่ความรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  
ดังนั้นการจัดต้ังส านักงานองค์การฯ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และจัดมีวัสดุส านักงานท่ีเพียงพอและเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  งาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเห็นควรจัดให้มีโครงการ ปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
5. วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพื่อพัฒนาส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
  ให้ได้มาตรฐาน   
  5.2 เพื่อจัดหาวัสดุส านักงาน  ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  5.3 เพื่อปรับปรุงห้องส านักงานองค์การฯ ให้มีความทันสมัย และรองรับการประเมินหนว่ยองค์การฯ จาก 
  คณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การฯ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ   
  6.1.1. ห้องส านักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1.  ได้ส านักงาน และวัสดุส านักงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่ีเป็น
  สัดส่วน พร้อมให้บริการสมาชิกในการด าเนินงานกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม  สิงหาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  



แผนงานโครงการ 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
3 ประชุมคณะกรรมการ  สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
4 ด าเนินการตามโครงการ สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
กันยายน 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  50,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.๑. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีส านักงานในการด าเนินงานอย่างเป็น 

 ระบบและชัดเจน   
 9.๒. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีวัสดุส านักงานใช้ในการจัดการเอกสาร
 ส านักงาน อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.๑. จากสภาพและผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 10.๒. จากแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ              
  ศึกษาในการรับบริการ 
 

 
 

 
 

 
 
 
                       

 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

 ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค 

อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคนส่วนใหญ่ว่าเป็น
รูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่าการปกครองใน
ระบอบอื่น ท าให้ระบอบนี้ได้ช่ือว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แผ่ขยายไปท่ัวโลกพร้อม ๆ กับมโนทัศน์
เรื่องการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงควรท่ีจะมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างถ่องแท้ เพื่อท่ีจะได้น าใช้ในการเลือกตั้ง ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ด ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี   พระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข 
 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
 สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพความเป็นนักเรียนสายอาชีพ 
๖.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา จ านวน 233 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
  ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาสาย
  อาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน สิงหาคม 2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
สิงหาคม 2564 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
 ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

9.2  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
9.3  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นายกฯและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคต

 แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 
10.  การติดตามและประเมินผลโดยวิธี 

10.๑  ออกแบบสอบถาม 
10.2  ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
              

                             (นายจุฑามาศ  อ่อนล้ิม)    
      ผู้เสนอโครงการ              

                นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 
 

 

 
 
 
                       

 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
  (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 
1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน
มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา และเรียน รู้จาก
ประสบการณ์จริง ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสีย
ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ผู้บริหารตลอดจนถึง
การปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ีต้องเข้าไปอยู่ในวิทยาลัยฯ การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะต้องจัด
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร 
รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้ท่ีดีต่อ
วิทยาลัยฯ และเพื่อนักเรียน 

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ 
 5.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวต่างๆ ในวิทยาลัยฯ 

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและ
 ให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 จ านวน  6 สาขา 



  6.1.2 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 จ านวน 6 สาขา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
  ประเทศไทย  
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  

7. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
พฤษภาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
3 ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
4 ด าเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
พฤษภาคม  2564 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอด
 จนถึงการปฏิบัติตัวของสมาชิกใหม่ ท่ีต้องเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยฯ 
10. การติดตามผลและประเมินผล 
 10.1 การลงช่ือเข้าร่วมโครงการ 
 10.2 แบบสอบถาม  
  
 
 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

       ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม) 
   นายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเช่ือมโยงกับบริบทสังคมโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็น ความส าคัญ
ในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียน โดยให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
รวมท้ังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒    
จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย อวท.” 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ท่ีบริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
 สติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา 



 5.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและ
 ต่างประเทศ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเปิด - ปิด การประชุมวิชาการ อวท.วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ  จ านวน    14  คน 
 6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จ านวน    ๓3  คน 
 6.1.3  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ    จ านวน  200  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  สมัยวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ   สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

5 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  15,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ี
 บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 9.๓ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตาม
 สาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา 
 9.4 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
 สังคมและสติปัญญา 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของ
 ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 9.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและ
 ต่างประเทศ 
10. การติดตาม และการประเมินโครงการ 
 10.1 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
                 

 
 
  

       ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม) 
   นายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             ............./.............../............. 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเช่ือมโยงกับบริบทสังคมโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็น ความส าคัญ
ในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียน โดยให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
รวมท้ังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒    
จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย อวท.” 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ท่ีบริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ จ านวน   30   คน 



  6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน     5   คน 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และครูท่ี
 ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้แนวทางในการบริหารจัดการเอกสาร งานกิจกรรมต่างๆ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ   สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

5 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ี
 บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 9.๓ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตาม
 สาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา 
 9.4 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
 สังคมและสติปัญญา 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของ
 ตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
10. การติดตาม และการประเมินโครงการ 
 10.1 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
 

 
 

 

       ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม) 
   นายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             ............./.............../............. 

ลงช่ือ........................................................ 
       (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

    ลงช่ือ.............................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
        ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 



 

 
 
 
       
 
 
 
 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................  
          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ชื่อโครงการ  พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน 
1. ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
       ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาท่ีพึงประสงค์ในอนาคตนอกจากเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะและเจตคติ ท่ีจะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีตนเองมีส่วนร่วมแล้ว 
ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลท่ีถูกต้องด้านวิชาชีพท่ีเป็นไปได้แก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  ตามนโยบายด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รุ่นพี่ ได้มีโอกาสในการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้น้องมาเข้าศึกษา
 ต่อในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 5.2 เพื่อใหรุ้่นพี่ออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสถานศึกษาต่างเข้า
 มาเรียนในวิทยาลัยฯ 

  5.3 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง ส าหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาท่ีใกล้ส าเร็จ 
  การศึกษาและผู้สนใจ 
  5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ท่ัวไป 

 5.๕  เพื่อเพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น 
6. เป้าหมาย   

  6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 รุ่นพี่ 1 คน สามารถเชิญชวนน้องให้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯได้อย่างน้อย 1 คน  
  6.1.2 รุ่นพี่ที่ร่วมโครงการสามารถมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

  6.1.3 ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของเขตพื้นท่ีบริการ 



6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 นักศึกษา ท่ีได้รับการแนะน า เชิญชวนจากรุ่นพี่ เป็นนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการเรียนจริงๆ 

 6.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 มีความสนใจศึกษาต่อด้านสายอาชีพมากขึ้น 
           6.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
7.ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ท่ี กิจกรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม

โครงการ 
ตุลาคม 2563 งานแนะแนว  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 งานแนะแนว  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2563 งานแนะแนว  
4 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตุลาคม 2563-

พฤษภาคม 2564 
งานแนะแนว  

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มิถุนายน 2564 งานแนะแนว  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  30,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 เชิงปริมาณ 

  9.1.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้มากขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕64  ร้อยละ ๕๐ 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักศึกษารุ่นพี่มีบทบาทในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้มากกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
  9.2.2 นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ได้เรียนในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน 
 10.2 จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
       ............./.............../............. 



                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ( นายชนะ  สีพะนามน้อย ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
                 ............./.............../............. 

  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ............./.............../............. 

          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

 
      
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
            ............./.............../............. 

                   ( นายลิขิต  ขัดแก้ว ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

โครงการ ทุนการศึกษา เนื่องวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์    งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
           ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
    ตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่      2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนการศึกษาให้ผู้ท่ีสนใจและคนเก่งได้ศึกษาระดับ  

    ปวช. / ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

       1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4.หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เห็นความส าคัญของผู้เรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากการส ารวจข้อมูลพบว่านักเรียน  นักศึกษามีฐานนะยากจน  มีจิต
อาสา พฤติกรรมเรียบร้อย ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพ การเกษตร ท าไร่ ท านา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึง
พิจารณาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ในวันไหว้ครู วิทยาลัยอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ทางงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียน           
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ยื่นค าร้องขอรับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5.3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดผู้อุปการะ 
5.4 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ท่ีมีพฤติกรรมดี มีจิตอาสา 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
  จ านวน 3 ช้ันปี   
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  (ปวส.) จ านวน  2 ช้ันป ี
3.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับขวัญและก าลังใจจากผู้สนับสนุน 
    ทุนการศึกษา  



- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลื     
 ส่วนรวม 

- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา   
- นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

  7.   วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน  2564 ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน  2564 ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน มิถุนายน  2564 ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์  
4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน มิถุนายน  2564 ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์  
5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์

 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  15,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดจะได้รับ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา  
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับขวัญและก าลังใจจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา  
- นักเรียน นักศึกษา รู้จักการให้การบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือส่วนรวม 
- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา   

 - นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
 10. ติดตามและประเมินผล  
 - ใบสมัครของรับทุนการศึกษา 
 - แบบสอบถามความพึงพอใ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
(ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
           ผู้เสนอโครงการ 
   ............./.............../............. 

                ลงช่ือ.............................  
                (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  ............./.............../............. 

   ลงช่ือ.......................................... 
  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ............./.............../............. 

    ลงช่ือ......................................... 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
 
     ลงช่ือ.......................................... 
          (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
        ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ ์ งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
      ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
    ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
    ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
4. หลักการและเหตุผล 
  โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการท่ีเกิดจากความตระหนักของคณะผู้บริหารและครู ท่ีมุ่ง
แก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการ พบว่านักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้างยากจน 
ผู้ปกครองส่วนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่นักเรียนมาจากหลายชนเผ่า ตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงได้จัดต้ังกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีฐานะยากจน  
        งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษามี
อาหารกลางวันได้รับประทาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้างยากจน ผู้ปกครองส่วนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป จึงท าให้รายได้ไม่คงท่ี 
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในมีครองชีพ  งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการส ารวจ ออกเยี่ยม
บ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางโภชนาการ โดยการด าเนินการโครงการทุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการด าเนินการ
ด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
 เกณฑ์อ้างอิง เพื่อประเมินภาวการณเ์จริญเติบโต ของนักเรียนของกรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับ
 ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
 5.4 เพื่อจัดอาหารกลางวันท่ีมีท้ังปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  
  จ านวน 80 คน  



 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการตามสุขอนามัย 
  6.2.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
      7.   วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม

โครงการ 
21  พฤษภาคม 2564 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 21  พฤษภาคม 2564 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 24  พฤษภาคม 2564 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  
4 ด าเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติงาน 
25 - 28  พฤษภาคม 

2564 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

10 มิถุนายน 2564 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  400,000  บาท ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน (25 บาท * 25 วัน * 80 คน * 4 เดือน* 2 เทอม) 
9 . ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการ   
   9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  
 ได้รับทุนอาหารกลางวัน  จ านวน 80 คน  
    9.2 เชิงคุณภาพ 
 - ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 
 - นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับทุนอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารท่ีถูกต้องตาม
 หลักโภชนาการของกรมอนามัย และผู้เรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าแผนก/งาน 
(ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
     (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     (นายชนะ   สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต   ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.............................................................................................  
 
 
                            ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                                 (นายณัฐนนท์    ภู่อริยพงศ์) 
                                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ แนะแนวสัญจร 
1. ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
                          ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 
  สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ท้ังสาเหตุจาก
ประเทศไทยมีการผลิตก าลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้อายุ และขาด
การเตรียมความพร้อมให้กับก าลังแรงงานก่อนเข้าสูตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการศึกษา ท าให้ก าลัง
แรงงานเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน และ
ปัญหาการว่างงาน  
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หากนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และบุคลิกภาพตนเองก็จะท างานได้อย่างมีความสุข 
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ
เข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ และการประกอบอาชีพ ในโลกการศึกษา โลกอาชีพ แหล่งฝึกอาชีพ สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจเลือกอาชีพ  งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก และให้บริการแนะแนวอาชีพ พร้อมสร้างความร่วมมือและ
ขยายเครือข่ายในการด าเนินการด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบจากการศึกษาในสาขานั้น 
 5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ  
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียน(มัธยมศึกษา-ขยายโอกาส)ในเขตพื้นท่ี  จ านวน 20 โรงเรียน   
 6.2 เชิงคุณภาพ 



 6.2.1 นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
 6.2.2 นักเรียนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา 
 6.2.3 วิทยาลัยมีเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
  7.   วิธีด าเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตาม

โครงการ 
  กรกฎาคม 2564 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   กรกฎาคม 2564 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   กรกฎาคม 2562 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  
4 ด าเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติงาน 
1 สิงหาคม 2564 –  

15 พฤษภาคม 2565 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

31 พฤษภาคม 2565 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ ์  

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  30,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลที่คาดจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษารู้จักสถานศึกษา และเข้ามาศึกษาต่อในสายชีพมากขึ้น 
 9.2 นักเรียนสามารถ เลือกอาชีพตามความถนัดของตนเองได้ 
 9.3 วิทยาลัยมีเครือข่ายในการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพได้ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน 
 10.2 นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในวิทยาลัยฯ แต่ละสายอาชีพมากขึ้นกว่าเดิม และผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
 ตามความถนัดของตนเองได้และเรียนอย่างมีความสุข ตลอดจนวิทยาลัยมีเครือข่ายในการแนะแนวการศึกษา
 ต่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    (นางวิไลพร  มหาวรรณ์) 
      หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน /ผู้เสนอโครงการ 
      ............./.............../............. 

             ลงชื่อ............................. 
             (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
             ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................. 
(นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  ............./.............../............. 

       ลงชื่อ................................... 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         ............./.............../............. 

          ลงชื่อ............................. 
         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

              ............./.............../............. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ..................................................... 
       (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 
............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
    ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
    ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
4. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสีย
ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ีต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะต้องจัดขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน 
และเพื่อนนักเรียน 
 ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจ าปีการศึกษา 2564 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 5.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ 
 5.3  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและ 
                 ให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1    จ านวน 6 สาขางาน   
  - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 จ านวน 6 สาขางาน  



 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง
  ช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ 

 - นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนท่ี
  ต้องเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7. วิธีด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตด าเนินการตามโครงการ 

พฤษภาคม 2564 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 พฤษภาคม 2564 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
 พฤษภาคม 2564 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

4 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
 พฤษภาคม 2564 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มิถุนายน 2564 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลผลิตพร้อมตัวชี้วัด  
 9.1 เชิงปริมาณ 

   9.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1   จ านวน  6 สาขางาน  
  9.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช้ันปีท่ี 1   จ านวน    6  สาขางาน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
  ช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อย
  ละ 8๐ 

 9.2.2 นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของ 
  นักเรียนท่ีต้องเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
10. การประเมินผล 

- จากแบบสรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. 1 )  ท่ีเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564   

 
 
 
 
 

   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
       ............./.............../............. 



                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ( นายชนะ  สีพะนามน้อย ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
                 ............./.............../............. 

  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ............./.............../............. 

         (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

 
      
           (นายณัฐนนท์  อริยพงศ์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
            ............./.............../............. 

                   ( นายลิขิต  ขัดแก้ว ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

ช่ือโครงการ ปัจฉิมนเิทศ ผูส้ าเร็จการศึกษา 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีนักเรียน นักศึกษา ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้น  มีความ
ภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองเรียน ในปีการศึกษา 2563 นี้ก็เช่นกัน มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อ
ออกไปสู่สังคมอื่น ๆ โดยการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่สถานประกอบการ 
 ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ท าโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ จากหน่วยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ และ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับความภาคภูมิใจและมีความรู้ ตลอดจนมีแนวทางด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรมาภิบาล 
5. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อและเข้าสู่
 ตลาดแรงงาน 
 ๒. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
 หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จการศึกษาและศรัทธาในสถาบัน และเห็น
 คุณค่าของการศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จ
 การศึกษาท้ังหมด  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้รับความรู้และข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
 

7. วิธีด าเนนิการ 
 



ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ 
พ.ศ. ๒๕64 

มี.ค. เม.ย. 
1. เสนอโครงการ /อนุมัติโครงการ   
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   

4. ด าเนินการตามโครงการ   

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน   
8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 9.๒ นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
 บาล 

๓. นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความส าเร็จการศึกษาและศรัทธาในสถาบันและเห็นคุณค่าของ
 การศึกษา 
10. การติดตามผลและประเมิน 
 10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
       ............./.............../............. 

                   ( นายชนะ  สีพะนามน้อย ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
                 ............./.............../............. 

  (นางสาวพัชราภรณ์    สิงห์แก้ว) 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ............./.............../............. 

          (นายชนะ  สีพะนามน้อย) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

 
      
           (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
            ............./.............../............. 

                   ( นายลิขิต  ขัดแก้ว ) 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายดนุพล  มามูล   งาน  ปกครอง    
      ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1         
 กลยุทธ์ที่ : 1         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน        

  ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีเปล่ียนไปอย่างมากในสภาพปัจจุบันท้ังทางด้านเทคโนโลยีท้ัง
ทางบวกและทางลบเพื่อช่วยให้สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา    
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อป้องกันลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกนัยาเสพติดและ อบายมุขใน
 สถานศึกษา 
 5.3เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.2นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค.- มิ.ย. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยา

เสพติดในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย.-ก.พ. 
ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.พ. 
ด าเนินการตามโครงการ มิ.ย.-ก.พ. 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิ.ย.-ก.พ. 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน…10,000………………………..  บาท ได้แก่  



9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1         
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................ผู้เสนอโครงการ 
    (นายดนุพล  มามูล) 
 ............./.............../............. 

ลงช่ือ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นายดนุพล มามูล) 
 ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
     (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงช่ือ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 (นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   (นายชนะ สีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
      (นายลิขิต ขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................. 
        
 
 ลงช่ือ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
            (นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์) 
     ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายดนุพล  มามูล   งาน  ปกครอง    
      ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     นโยบายที่ 1 : มุง่สร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ : 1         
 กลยุทธ์ที่ : 4         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่  ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
    1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์       

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีพบการแพร่ระบาดในสถานศึกษาท าให้นักเรียนนักศึกษาเข้า
ไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นการให้ความรู้และโทษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษา    
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 
 5.3เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความส าเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
7.  วิธีด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ วิธีด าเนินการ 
ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค.- มิ.ย. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยา

เสพติดในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิ.ย.-ก.พ. 
ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.พ. 
ด าเนินการตามโครงการ มิ.ย.-ก.พ. 
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิ.ย.-ก.พ. 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 
  งบด าเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน…10,000………………………..  บาท ได้แก่ 
  



  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................ผู้เสนอโครงการ 
(........นายดนุพล  มามูล....) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ................................หัวหน้าแผนก/งาน 
(...................................................) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
(นายลิขิตขัดแก้ว) 
 ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
(นางสาวพัชราภรณ์   สิงห์แก้ว) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
(นายชนะสีพะนามน้อย) 
  ............./.............../............. 

ลงชื่อ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
(นายลิขิตขัดแก้ว) 
  ............./.............../............. 

  อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................. 
       ..........................................................................................................................  
       .......................................................................................................................... 
 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
(นายณัฐนนท์ภู่อริยพงศ์) 
............./.............../............. 



ชื่อโคแผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

ชื่อโครงการ เย่ียมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกการกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชาญชัย  แก้วเถิน     หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา 
         ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้ตามาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
 ๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ ๑ : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ ๑.๑ : การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ประเด็นที่ ๑.๒ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  

4. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษาได้รับ

การพัฒนา  ท้ังทางด้านความรู้  ทักษะ  ซึ่งวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มท่ี  อีกท้ังการพัฒนา
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ วิทยาลัยก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียน  นักศึกษาได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชน
ท่ีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีความรู้  และมีทักษะด้านต่างๆ  รวมท้ังการสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีนั้น  
วิทยาลัยได้ตระหนักว่า  วิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง  ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชน
และผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน  นักศึกษาซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง  ในขณะเมื่อ
เด็กอยู่กับครอบครัว  วิทยาลัย ฯจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน  ติดต่อ  และแลกเปล่ียนข้อมูล  อัน
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน  นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง  เป็นคนดี  และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  อีกท้ังวิทยาลัยฯและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียน นักศึกษาท้ังท่ีเป็นลูกศิษย์และลูกหลาน  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

วิทยาลัย ฯ เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาโดยการจัดด าเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน  แก้ไข  ปัญหานักเรียน  นักศึกษาเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  และเพื่อให้ทางวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น  

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพื่อติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัย 

 ๕.๒ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
  

 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 



 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ครูที่ปรึกษา จ านวน ๒๒ คน 
 6.๒   เชิงคุณภาพ 
      มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัยและข้อมูลของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
  นักเรียนในด้านต่างๆ 
 

๗. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

  

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  
    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๓๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
 ๘.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและยานพาหนะ 
 ๘.๒ ป้ายไวนิล 
 

๙ .ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 

 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
 ๙.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน ๒๙๖ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 

๙.๒.๑  นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากโรงเรียนและทางบ้าน 
๙.๒.๒ นักเรียนนักศึกษา ได้รับการป้องปรามเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
๑๐.๑ ประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน 

 
 

ลงช่ือ...................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
                               (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
                               ........../.........../............ 

 
ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ลงช่ือ..........................หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
  ……../..……../…......           ……../..……../…...... 
      
 



ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงช่ือ..........................รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)          (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ……../..……../…......          ……../..……../…...... 
 
     
 

 
 

  (  )  อนุมัติ 
(  )  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ 
     (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                ........../............../............ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชาญชัย  แก้วเถิน     หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานใน ประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้ตามาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
 ๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ ๑ : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ ๑.๑ : การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ประเด็นที่ ๑.๒ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
4. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ท้ังทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงด าเนินการตามนโยบายของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า
โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ท้ัง 3 ด้านคือ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยใช้สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข เพื่อพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้ เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับ
สากล  
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อสร้างสมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
 ๕.๒ เพื่อพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
  

 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน ๒๙๖ คน 
 6.๒   เชิงคุณภาพ 
       พัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ 
  ตลาดแรงงานและสังคม 
 
 



๗. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ด าเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  

    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๘.๑ ค่าสมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
๙ .ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน ๒๙๖ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๒  ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

๑๐.๑ จ านวนผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 
 

ลงช่ือ...................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
                               (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
                               ........../.........../............ 

 
ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ลงช่ือ..........................หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
  ……../..……../…......           ……../..……../…...... 
      
 
ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงช่ือ..........................รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)          (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ……../..……../…......          ……../..……../…...... 

 

  (  )  อนุมัติ 
(  )  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ 
     (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                ........../............../............ 

 



 

ชื่อโคแผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษา 

1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชาญชัย  แก้วเถิน     หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
  อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทา
  การศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ ๓ : ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ ๓.๑ : ครูผู้สอน 
   ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
4. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาครูในด้านวิชาชีพและ
การดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง และน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาในด้านการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตาม
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงด าเนินการตามนโยบายของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษา เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าความรู้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล โดยได้เชิญวิทยาการท่ีมีความสามารถ มา
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารอ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา 
 ๕.๒ เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของครูที่ปรึกษา 
 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๓๘ คน 
 ๖.๒   เชิงคุณภาพ 
       พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้
 ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
๗. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรมและการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 



๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ด าเนินการตามโครงการ มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  
    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบด าเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

๘.๑ ค่าวิทยากร 
 ๘.๒ ป้ายไวนิล 
 ๘.๓ อาหารกลางวันและอาหารว่าง 
 ๘.๔ ค่าเอกสารในการอบรม 
๙ .ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ ครูและบุคคากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ านวน ๓๘ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๒  ครูและบุคลากรทางศึกษาน าความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน นักศึกษาในห้องเรียน
 ของตนเอง 
 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
๑๐.๑ ประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ลงช่ือ...................................ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 
                               (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
                               ........../.........../............ 

 
ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ลงช่ือ..........................หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
  ……../..……../…......           ……../..……../…...... 
      
ลงช่ือ.............................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   ลงช่ือ..........................รองผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานฯ 
 (นายชนะ  สีพะนามน้อย)          (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
  ……../..……../…......          ……../..……../…...... 
 

 

  (  )  อนุมัติ 
(  )  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ 
     (นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์) 
                ........../............../............ 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 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 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
2 โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจ าป ี
            

3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕64             
4 โครงการซื้อวัสดุงานอาคาร             
5 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมของสถานศึกษา             
6 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564             
7 โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 
            

8 โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2564             
9 โครงการ ปรบัปรุงห้องประชาสัมพันธ์             

10 โครงการ จัดท าป้ายงานประชาสัมพันธ์             
11 โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญช ี             
12 โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงาน งานการเงิน             
13 โครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ             
14 โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์             
15 โครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง             
16 โครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม             
17 โครงการ 108 อาชีพ             
18 โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ

รัฐบาลทั่วประเทศ (Fix it Center) 
            

19 โครงการ  บรรเทาสาธารณภัย             
20 โครงการ อ าเภอย้ิม             
21 โครงการ อาชีวะอาสา             
22 โครงการ จัดหาสื่อการเรียนการสอน             
23 โครงการ ประชุมสร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) 
            

24 โครงการ ยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสถานศึกษา             



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 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. 

25 โครงการ ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา             
26 โครงการ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU)             
27 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ             
28 โครงการ นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ             
29 โครงการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ             
30 โครงการ รับใบประกาศนียบัตร             
31 โครงการ สิง่ประดิษฐ ์             
32 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี             
33 โครงการ ประชุมเชงิปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี 

ร่วมกับสถานประกอบการ 
            

34 โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ             
35 โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ             
36 โครงการ สัมมนาหลงัการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ             
37 โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพ่ือการศึกษาสร้างนิสัยรักการอ่าน             
38 โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน             
39 โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0             
40 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564) ระดับ

สถานศึกษา 
            

41 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564) ระดับ อศจ.
เชียงราย 

            

42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและบูรณาการ             
43 โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน             
44 โครงการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563             
45 โครงการการพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
            

46 โครงการ ปูกระเบื้องพ้ืนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง             
47 โครงการ ทดสอบวัดระดับความสามารถภาอังกฤษของผู้เรียน 

 
            



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 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. 

48 โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษา ภาษาอังกฤษ             
49 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาอังกฤษ             
50 โครงการ ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย 
            

51 โครงการ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active 
learning 

            

52 โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่             
53 โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ ่             
54 โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564                
55 โครงการ Big Cleaning  Day              
56 โครงการปรับปรงุโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ             
57 โครงการปรับปรงุระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้า             
58 โครงการปรับปรงุระบบสถานีเชื่อมแก๊ส             
59 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ             
60 โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ              
61 โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง              
62 โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ             
63 โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้าก าลัง              
64 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้าก าลัง              
65 โครงการ การประชุมผู้ปกครองสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง             
66 โครงการ กิจกรรมแนะน าอาชีพ  ส าหรับนักเรียนระดับ ปวช.1              
67 โครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้              
68 โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
69 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์              
70 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติบัญช ี             
71 โครงการ Big Cleaning  Day              
72 โครงการ  Big Cleaning  Day แผนกวิชาช่างยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
            



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 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. 

73              
74 โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่าง

ยนต์ 
            

75 โครงการ พัฒนาพ้ืนที่ปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์             
76 โครงการ น านักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาร่วมกับสถานประกอบการณ์             
77 โครงการ เชิญวิทยากรอบรมวิชาการแผนกวิชาช่างยนต์ 

โครงการ จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2564 
            

78 โครงการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ             
79 โครงการ จัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา             
80 โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน             
81 โครงการ ครูอาสาสมคัรสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน             
82 โครงการปรับปรงุเว็บไซต์วิทยาลัยฯ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท             
83 โครงการปรับปรงุและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมทัง้วิทยาลัยฯ             
84 โครงการปรับปรงุเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์             
85 โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง             
86 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษา               
87 โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการคา้และการประกอบธุรกิจ             
88 โครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day             
89 โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ             
90 โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  วก.เชียงรุ้งเกมส ์             
91 โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ส าหรับ

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ 
            

92 โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศกึษา  ระดับภาค ระดับชาติ             
93 โครงการ ตักบาตรท าบุญและรดน้ าขอพรเน่ืองในวันสงกรานต์             
94 โครงการ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว           

(วันปิยะมหาราช) 
            

95 โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจรติ             
96 โครงการ พิธีไหว้คร ู             



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 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. 

97 โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก             
98 โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10             
99 โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก             

100 โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา             
101 โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา             
102 โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง             
103 โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท เน่ืองในวันวิสาขบูชา             
104 โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ่             
105 โครงการ จิตรอาสาเพ่ือถวายพระราชกุศล เน่ืองในวันสวรรคต ร.9             
106 โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ             
107 โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา             
108 โครงการ ถวายพระพร เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี               
109 โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา             
200 โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา             
201 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One             
202 โครงการ  สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564             
203 โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564             
204 โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการ

ภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ 
            

205 โครงการ ปรบัปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย               
206 โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 

2564 
            

207 โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา 

            

208 โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพ เวียงเชียงรุ้ง 

            

209 โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ส าเรจ็การศึกษา             
210 โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา             



วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ล ำดับ งำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
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211 โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี             
212 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564             
213 โครงการ พ่ีวัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน             
214 โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563             
215 โครงการ แนะแนวการศึกษา             
216 โครงการ ทุนการศึกษา วันไหว้ครู             
217 โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา             
218 โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา             
219 โครงการ เย่ียมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา             
220 โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข             

 

 


