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คำนำ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งจังหวัด    
เชียงรายนี้ นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ในการปฏิรูประบบการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และด้านวิชาการ ด้านงบประมาณและด้านการบริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐท่ี
มุ่งเน้นผลผลิต 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการพัฒนาคนตลอดชีวิต ดังนั้นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยฯ ได้เน้นบุคลากรทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้จากผู้ที ่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง บรรจุไว้ในโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ 

ท้ายนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงานยังส่งผลให้การจัดทำ
แผนฯ ลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตามความสำเร็จของแผนฯ โดยแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคลากรของ
สถานศึกษาทุกคน รวมทั้งฝ่ายที่รับผิดชอบ ท่ีจะนำแผนฯไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้การดำเนินงาน
พัฒนาสถานศึกษาประสบความสำเร็จดังท่ีมุ่งหวัง 

 
 
 
 

     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

     กันยายน  2563 
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สารบัญ 

 
 
เร่ือง/รายการ          หน้า 
 คำนำ          ก
 สารบัญ          ข 
ส่วนท่ี 1  บทนำ 1          
 1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 
 1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน วิยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง     7 
 2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ       7 
 2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น     7 
 2.3 กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา      8 
 2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี    8  
 2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร       11 
 2.6 ข้อมูลบุคลากร        12  
 2.7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา       17  
ส่วนท่ี 3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   20 - 24 
 3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)  25 
 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 25645    26 
 3.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    37  
 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/   393 
       โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็น 
 พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 
  

พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ 
     ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
     และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
 5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7. การสร้างและกระจายโอกาส 
 8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
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โครงการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานบุคลากร  
 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไป 
 โครงการ อบรมทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
งานอาคารสถานที่ 
 โครงการ จัดซื้อวัสดุงานอาคาร 
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา 
งานทะเบียน 
 โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบท่ัวไป ประจำปีการศึกษา 2565 
 โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ(ปวช.) (นักเรียนทวิ
ศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 
 โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 
 โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 
งานประชาสัมพันธ ์
 โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ 
 โครงการ จัดทำป้ายงานประชาสัมพันธ์ 
งานบัญชี 
 โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี 
งานการเงิน 
 โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงนิ 
งานพัสดุ 
 โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ  
 

ฝ่ายวิชาการ 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 โครงการ จัดหาส่ือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
งานทวิศึกษาและงานห้องเรียนอาชีพฯ 
 โครงการ ยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสถานศึกษา 
  โครงการ สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 โครงการ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 
 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  โครงการ นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ 
  โครงการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
  โครงการ สร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และห้องเรียนอาชีพ ประจำปี การศึกษา 2565 
   โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ   การศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี
การศึกษา 2564 
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งานทวิภาคี 
 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
 โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
งานห้องสมุด 
 โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
 โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน 
 โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0  
งานหลักสูตร 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ 
  โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) ระดับสถานศึกษา 
  โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) ระดับ อศจ.เชียงราย 
 โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคเรียน 2/2564, 
1/2565) 
 โครงการ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภายนอกของแผนกวิชาฯ 
งานวัดผลและประเมินผล 
 โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
  โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปี
การศึกษา 2564 
แผนกก่อสร้าง 
 โครงการ Big Cleaning  Day 
แผนกสามัญสัมพันธ ์
 โครงการ ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย 
  โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active learning 
  โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
 โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256๕ 
  โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่  
 โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp 
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 โครงการ Big Cleaning  Day  
 โครงการ ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ 
 โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า 
 โครงการ ปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊ส 
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        วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

 แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง 

แผนกอาหารและโภชนาการ 
 โครงการ จัดหาพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ 
  โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานอาหารและโภชนาการ 
  โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
 โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องด่ืม 
แผนกไฟฟ้ากำลัง 
 โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
  โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้ากำลัง  
  โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ 
แผนกคอมพิวเตอร์ 
 โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้  
  โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  
แผนกบัญชี 
 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องบญัชี 
  โครงการ Big Cleaning  Day สาขาการบัญชี 
    โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้  
สาขางานยานยนต์ 
 โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ 
  โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ 
  โครงการ พัฒนาพืน้ท่ีปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ ภาคเหนือ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในช้ันเรียน  
งานประกันคุณภาพ 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
  โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
งานวางแผนและงบประมาณ 
 โครงการ จัดทำแผนงบประมาณประจำปี  
 โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 โครงการ จัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
งานความร่วมมือ 
 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565 
 โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
งานศูนย์ข้อมูล 
 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 
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    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง   

โครงการศูนย์บ่มเพาะ 
 โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา 
 โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 โครงการ ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา 
 โครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 โครงการ อาชีวะอาสา 
 โครงการ Fix it Center 
 โครงการ บรรเทาสาธารณภัย 
 โครงการ อำเภอยิ้ม 
 โครงการ 108 อาชีพ 

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 
 โครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day  
 โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ 
  โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  วก.เชียงรุ้งเกมส์ 
 โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
 โครงการ เตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2565 
  โครงการ ตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
 โครงการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)  
 โครงการ ปลูกฝังจิตสำนึก ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 โครงการ พิธีไหว้คร ู
  โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
  โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา (คริตสมาศ) 
  โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
  โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 
  โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 
  โครงการ จิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต ร.9 
  โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
  โครงการ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี   
  โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
 โครงการ แห่เทียนพรรษาและรับฟังธรรมะในวันอาสาฬหบูชา  
 โครงการ ส่งเสริม จริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนศึกษาใหม่  
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                       แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                          วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง  
องค์การ วชท. 
 โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นำอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One 
 โครงการ ปรับปรุงสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ฯ 
 โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 
 โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
 โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
 โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 
งานแนะแนว 
 โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา 
  โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
  โครงการ พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน 
  โครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
  โครงการ แนะแนวการศึกษา 
งานปกครอง 
 โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 
 โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 
โครงการเยี่ยมบ้าน 
 โครงการ เย่ียมบ้าน 
 โครงการ ประชุมผู้ปกครอง 
 โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษา 
 โครงการ ฝึกอบรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
ชมรมวิชาชีพแผนก 
 แผนกช่างยนต์ 
 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
 แผนกก่อสร้าง 
 แผนกคอมพิวเตอร์ 
 แผนกบัญชี 
 แผนกอาหารและโภชนาการ 
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   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง  

 
ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ 
 

 ปรัชญา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  ทักษะเย่ียม   เป่ียมคุณธรรม 
  เลิศล้ำวิทยา    พัฒนาสังคม 
 

 วิสัยทัศน์   
  “วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพ 

ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี” 
  

 พันธกิจ 
  1. ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
  3. เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
  

 เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
  2. เพื่อเร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมชนบทในการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและดำเนินการจัด
  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันแก่ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน 
  

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

 หลักสูตรการสอน 
 2.1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    ประเภทวิชาท่ีเปิดทำการสอน ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม 
    รวม 6 สาขางานคือ 
  2.1.1 สาขางานยานยนต์ 
  2.1.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  2.1.3 สาขางานการบัญชี 
  2.1.4 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.1.5 สาขางานก่อสร้าง 
  2.1.6 สาขาอาหารและโภชนาการ 
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 แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง  

  
 2.2 ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง (ปวส.) ทวิ 
     ประเภทวิชาท่ีเปิดทำการสอน ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และสาขาวิชาพาณิชยกรรม  
   รวม 5  สาขางานคือ 
  2.2.1 แผนกวิชาช่างยานยนต์ 
  2.2.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
  2.2.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
  2.2.4 แผนกวิชาบัญชี 
  2.2.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
  1. จัดการตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  2. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 
  ตาม โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  3. ได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2555 
  4. เป็นสถานศึกษาท่ีได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" 
  5. ได้ผ่านการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้ 
      มาตรฐานอาชีวศึกษาประจำปี งบประมาณ 2558 อยู่ในระดับ ดี  
 

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
  

 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรการที่ 1 เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  มาตรการที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน ทักษะพื้นฐานอาชีพ 
  มาตรการที่ 3 ศูนย์ความชาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ทวิภาคี  
  มาตรการที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  มาตรการที่ 1 ทุนเฉลิมราชกุมารี 
  มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างและกระจายโอกาส 
  มาตรการที่ 1 ลดปัญหาการออกกลางคัน 
  มาตรการที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมในอาชีพในสถานศึกษา 
  มาตรการที่ 3 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
    

  (กลยุทธ์ และมาตรการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.) 
 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
    4.1 ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งก้าวทันการ  
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 แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง  

 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังอย่างเป็นทางการ
ขึ้น ตั้งชื่อเป็น “วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้
ขยายเขตการปกครองจัดตั้งอำเภอเวียงเชียงรุ ้งขึ ้นในพื้นที่ของอำเภอเวียงชัย(เดิม)เพื่อให้ชื ่อของสถานศึกษา
สอดคล้องกับพื้นท่ีซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเวียงชัยต้ังอยู่ในพื้นท่ีอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้พิจารณาอนุญาตให้เปล่ียนช่ือ
จาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงชัย (เดิม) เป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จนกระท่ังปัจจุบัน 

 วิทยาลัยการอาชีพเว ียงเชียงรุ ้ง เป็นสถานศึกษาสังก ัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๒๑ กิโลเมตร หรือห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓ เชียงราย – เชียงของ ระหว่าง         
หลักกิโลเมตรที่ 30-๓๑ บริเวณบ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ ที ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการศึกษาและประโยชน์ที ่จะเกิดขึ้น จึงได้มอบท่ี
สาธารณะประโยชน์ จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษา และชุมชนได้ร่วมกันมอบที่ทำกิน
คืนให้สำนักงาน สปก. เพื่อให้สำนักงาน สปก. มอบให้กรมอาชีวศึกษา อีก 108 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเป็น
พื้นท่ีท้ังหมด 147 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา 
 

    4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อภาษาอังกฤษ WiangChiangRung Industrial and Community Education College 
ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 132 หมู่ท่ี 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย รหัส 57350 
โทรศัพท์ 053-953392 
โทรสาร 053-953474 
เว็บไซต์ http://www.wice.ac.th 
อีเมล์ admin@wice.ac.th 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:admin@wice.ac.th
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                                                                               แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                                                                                  วิทยาลัยการอาชีพเวียงชียงรุ้ง  

 
เนื้อที่ของสถานศึกษา  147 ไร่  2 งาน  63  ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  12  หลัง      มีห้องทั้งสิ้น  60  ห้อง  สร้างปี พ.ศ. 
 1.  อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาพาณิชยการ จำนวน 1 หลัง 2541-2543 
 2.  อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง 2541-2543 
 3.  อาคารเรียนเทคนิคพื้นฐาน    จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 4.  อาคารเรียนช่ัวคราว     จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 5.  บ้านพักผู้อำนวยการ     จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 6. บ้านพักรองผู้อำนวยการ    จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 7.  อาคารห้องสมุด     จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 8.  อาคารเอนกประสงค์     จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 9.  อาคารกิจการนักเรียน นักศึกษา   จำนวน  1 หลัง 2540-2541 
 10.  อาคารเสริมสร้างและบ่มเพาะวิสาหกิจ  จำนวน 1 หลัง 2556 
 11.  อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม    จำนวน 1 หลัง 2540-2541 
 12.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       2540-2541 
 13.  สนามบาสเกตบอล     จำนวน 1 สนาม 2547 
 14.  ระบบน้ำประปาผิวดิน    จำนวน 1 ระบบ 2548 
 15.  เสาธงชาติ      จำนวน 2 หลัง 2559 
 16.  ห้องน้ำ-ห้องส้วม     จำนวน 2 หลัง 2558 
 17.  อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง 2559 
        สีประจำวิทยาลัย คือ ฟ้า-น้ำเงิน 
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แผนภูมิบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
     
 
 
 
 
 
     
 

 

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข 
งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข 
งานบุคลากร 

 
นายมานะ เตชะปิตุ 

งานการเงิน 
 

นางสาวพัชราภรณ ์ สิงห์แก้ว 
งานบัญช ี

 
นายริน ยาวิชัย 

งานพัสดุ 
 

 

นายธิร์ปพน นันตัง 
งานอาคารสถานที ่

 

นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 
นายดนุพล แก้วมูล 

งานปกครอง 
 

นางสาวณัฏฐชิตา  สิทธิขันแก้ว 
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ ์
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 

นางสาวอังคณา เครือคำ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
นางสาวพัชราภรณ ์ สิงห์แก้ว 

แผนกวิชาการบัญชี 
 

นายชาญชัย แก้วเถิน 
แผนกวิชายานยนต์ 

 
นายชัยณรงค์  แสนมหายักษ ์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

 
นางสาวพิราพร สุขวนิช 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

 

นายชาญชัย แก้วเถิน 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

นายรัชชานนท์  มหาวรรณศร ี
งานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ 

นางสาวอังคณา เครือคำ 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 
นายปรเมศวร์ คำแปง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

นายกิตติพันธ์ ปันน้อย 
งานครูที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 
 

นายมารุต รื่นรวย 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

นายลิขิต ขัดแก้ว 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวพัชราภรณ ์ สิงห์แก้ว 
งานวางแผนและงบประมาณ 

นายณัฐกิตต์ิ  พาหมวด 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

นายชัยณรงค์  แสนมหายักษ ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
 

นายจิรายุ ศีติสาร 
งานวัดผลและประเมินผล 

 
 

นางสาวพิราพร สุขวนิช 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน 
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 

 
 

นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง 
งานทะเบียน 

 

นางสาวส่องศรี มาเยอะ 
งานความร่วมมือ 

 
 

 

นายศิริกูล  ไชยมงคล 
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
 

นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้ 
งานประชาสัมพันธ์ 

นายณัฐกิตต์ิ  พาหมวด 
งานสื่อการเรียนการสอน 

 

นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบ

ธุรกิจ 
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6.  ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
6.1 อัตรากำลัง ปี 2564 

 อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง          มีบุคลากรทั้งสิ้น   39 คน  
ก. ข้าราชการ      13 คน  
 1 ผู้บริหาร    2 คน   
 2 ข้าราชการครู    11 คน   
 3 ข้าราชการพลเรือน    - คน   
ข. ลูกจ้างประจำ     - คน  
 1 ทำหน้าท่ีสอน    - คน   
 2 ท่ัวไป/สนับสนุน    - คน   
ค. พนักงานราชการ     8 คน  
 1 ทำหน้าท่ีสอน    6 คน   
 2 ท่ัวไป/สนับสนุน    2 คน   
ง. ลูกจ้างชั่วคราว     18 คน  
 1 ทำหน้าท่ีสอน    6 คน   
 2 ท่ัวไป/สนับสนุน    12 คน   
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ         - คน   
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น         - คน   
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง     - คน  
 1 ข้าราชการ    - คน   
 2 ลูกจ้างประจำ    - คน   

 

 

ผูใ้หข้อ้มลู  นางสาวพชัราภรณ ์ สิงหแ์กว้ 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

    
39 คน 

  
 

ก. ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
  

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 
  

รวม 
 

 - ต่ำกว่า ม.6 - คน 
  

2 คน 
 

2 คน 
 - ปวช./ม.6 - คน 

  
3 คน 

 
3 คน 

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 
 

- คน 
  

4 คน 
 

4 คน 
 - ปริญญาตรี 

  
21 คน 

  
4 คน 

 
25 คน 

 - ปริญญาโท 
  

4 คน 
  

1 คน 
 

5 คน 
 - ปริญญาเอก 

  
- คน 

  
- คน 

 
- คน   

รวม 25 คน 
 

รวม 14 คน 
 

39 คน             
 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
        

 
ก. ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

  
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

  
รวม 

 

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 
 

19 คน 
   

2 คน 21 คน 
 - จ้างด้วยงบดำเนินงาน 

 
- คน 

   
- คน - คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 
 

6 คน 
   

12 คน 18 คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 

 
- คน 

   
- คน - คน 

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 
  

- คน 
   

- คน - คน   
รวม 23 คน 

  
รวม 14 คน 39 คน 
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6.4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

6.4.1 ข้าราชการ       รวม 13 คน   (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

  ชื่อ - สกุล      วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที ่   
         (ป.เอก/โท/ตรี...)    แผนกวิชา    สนับสนุน/ธรุการทั่วไป 
 

1. นายมารุต  รื่นรวย             ป.โท        บริหารสถานศึกษา 
2. นายลิขิต  ขัดแก้ว             ป.โท         บริหารการศึกษา 
3. นายปรเมศวร์  คำแปง             ป.โท       สามัญ 
4. นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข             ป.ตรี       สามัญ 
5. นายริน  ยาวิชัย             ป.ตรี            อุตสาหกรรม 
6. นายพุทธิพัชร์  ธนพัทธ์ปัญญา            ป.ตรี            อุตสาหกรรม 
7. นางสาวอังคณา เครือคำ             ป.ตรี        สามัญ 
8. นางสาวพิราพร สุขวนิช             ป.ตรี            พาณิชยกรรม 
9. นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง            ป.ตรี         สามัญ 
10. นายชาญชัย  แก้วเถิน             ป.ตรี             อุตสาหกรรม 
11. นายมานะ  เตชะปิตุ             ป.ตรี             อุตสาหกรรม 
12. นายจิรายุ  ศีติสาร             ป.ตรี             อุตสาหกรรม 
13. นายรัชชานนท์   มหาวรรณศรี            ป.ตรี        คหกรรม 
 
6.4.2 ลูกจ้างประจำ   รวม  ไม่มี  คน    (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

 ชื่อ - สกุล      วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที ่
              (ป.เอก/โท/ตรี...)       สอนวิชา     สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
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6.4.3 พนักงานราชการ        รวม  8  คน        (ทำหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

  ชื่อ - สกุล     วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที ่
               (ป.เอก/โท/ตรี...)       สอนวิชา            (สนับสนุน/ธุรการทั่วไป) 
 

1. นายธิร์ปพน  นันตัง          ป.ตรี     อุตสาหกรรม     
2. นายชัยณรงค์           แสนมหายักษ์         ป.ตรี     อุตสาหกรรม 
3. นายณัฐกิตต์ิ         พาหมวด         ป.ตรี     พาณิชยกรรม 
4. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว              ป.โท     พาณิชยกรรม      
5. นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน          ป.ตรี     อุตสาหกรรม      
6. นายดนุพล  มามูล          ป.ตรี     อุตสาหกรรม 
7. นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว         ป.ตรี     พาณิชยกรรม      ด้านการเงินและบัญช ี
8. นายธนาวัฒน ์ ราชคม          ป.ตรี            ด้านบริหารงานท่ัวไป 
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6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว       รวม  18  คน        (ทำหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 
 

  ชื่อ - สกุล     วุฒิการศึกษา     ปฏิบัติหน้าที ่
               (ป.เอก/โท/ตรี...)       สอนวิชา            (สนับสนุน/ธุรการทั่วไป) 
 

1.นางวิไลพร  มหาวรรณ์         ป.ตรี          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ครูพิเศษสอน 
2. นายศิริกูล  ไชยมงคล         ป.ตรี     อุตสาหกรรม   ครูพิเศษสอน 
3. นางสาวเจนจิรา ด้วงอ้าย          ป.ตรี       คหกรรม   ครูพิเศษสอน  
4. นายกิตติพันธ์  ปันน้อย          ป.ตรี     อุตสาหกรรม   ครูพิเศษสอน 
5. นางสาวส่องศรี มาเยอะ          ป.ตรี       คหกรรม   ครูพิเศษสอน 
6. นางสาวนันทนัช ชำนาญใช้         ป.ตรี        สามัญ   ครูพิเศษสอน 
7. นางสาวสุกัญญา อูปแก้ว          ปวส.           งานบัญชี 
8. นางสาวดรุณี  อนุภาพ           ม.6         งานทะเบียน 
9. นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล         ปวช.         ฝ่ายแผนงานฯ 
10. นางสาวสุภาพร ภูเขียว          ป.ตรี           ฝ่ายพัฒฯ 
11. นางสาวเฟื่องลดา ใจเหิม          ป.ตรี           งานพัสดุ 
12. นายนิชนันท์  แซ่ว่าง          ปวส.         ฝ่ายวิชาการ 
13. นายพงศ์ศักดิ์ อินต๊ะรัตน ์          ม.6         พนักงานขับรถ 
14. นางบุษบา  สิทธิแก้ว               ปวส.         นักการภารโรง 
15. นายพงษ์พันธ ์ อุตะละ          ปวส.         นักการภารโรง 
16. นายสมเกียรติ ศรีจันทร์โท          ม.3         นักการภารโรง 
17. นายพิสิษฐา  ยาแก้ว          ป.ตรี         ยามรักษาการณ์ 
18. นายวิเศษ  พุฒเทพ           ป.6                ยามรักษาการณ์ 
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     7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
     7.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น 701 คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2564 (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 ไฟฟ้ากำลัง 21 69 12 42 144 5 10 8   23       167 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 31 36 25 3 95 21  15  5   41       136 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 13 18 7 7 45 2   4 4   10        55 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี) 28 15 5  2 50            50 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)           19 11   30       30 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง (ทวิภาคี)            34   34       34 

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ                            

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 38 9 38 99 7  5  5  17       116 

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 11 5 5 2 23  1 5  2  8       31 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)                       
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี)             2  2       2 
 -สาขาวิชา/อาหารและโภชนาการ 31 32  17   80                  80 
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   ทั้งปีการศึกษา (2564) รวมทั้งสิ้น 836  คน       
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 836 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 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น  728 คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2565(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 ไฟฟ้ากำลัง 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 ไฟฟ้ากำลัง (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 (2564) 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
836  

 
คน       

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 836 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 
 



ท่ี รายการงบประมาณ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - งบรายจ่ายอ่ืน
     *  โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00         20,000.00        -                

1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - งบบุคลากร
  * ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,266,960.00     2,238,120.00    28,840.00      
       งวดท่ี 1      355,900.-
       งวดท่ี 2      771,800.-
       งวดท่ี 3      435,220.-
       งวดท่ี 4      764,040.-
 - งบด าเนินงาน
  * ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 76,700.00         76,700.00        -                
      งวดท่ี 1       12,100.-
      งวดท่ี 2       25,500.-
      งวดท่ี 3       13,500.-
      งวดท่ี 4       26,600.-

1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
 - งบรายจ่ายอ่ืน      * โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่ม 90,000.00         90,000.00        -                
       ผู้เรียนอาชีวศึกษา
         งวดท่ี 1       50,000.-
         งวดท่ี 2       40,000.-

1 โครงการปฏิรูปกระบวนแรเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21
  - งบด าเนินงาน
     * ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 150,000.00       150,000.00      -                

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติก

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)

แผนงาน บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

แผนงาน ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้



ท่ี รายการงบประมาณ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติก - งบรายจ่ายอ่ืน
     * โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 13,000.00         13,000.00        
       ของผู้เรียน

2 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ
  - งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนท่ัวไป)
     * เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 157,500.00       142,500.00      15,000.00      
         งวดท่ี 1        72,500.-
         งวดท่ี 2        42,500.-
         งวดท่ี 3        42,500.-

3 โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 - งบเงินอุดหนุน
  * โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา 44,000.00         44,000.00        -                
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
       งวดท่ี 1         39,000.-
       งวดท่ี 2           5,000.-

4 โครงการพัฒนายกระดับการจัดการอาชีวศึกษาผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
   - งบรายจ่ายอ่ืน
      * โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา 20,000.00         20,000.00        -                
        สู่คุณภาพมาตรฐานนานาชาติ

5 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
  -  งบรายจ่ายอ่ืน      * เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนาน
มัธยมศึกษา 2,145,950.00     2,145,949.20    0.80              
         ตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา)

                 งวดท่ี 1        1,435,300.-
          งวดท่ี  2          710,650.-

6 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา)
  - งบรายจ่ายอ่ืน
     * โครงการบูรณาการการพัษนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
       อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา)



ท่ี รายการงบประมาณ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติก         - งวด 1           200,000.- 272,000.00       272,000.00      -                
         - งวด 2            40,000.-
         - งวด 3            32,000.-

1 ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
 - งบด าเนินงาน 
    * ค่าตอบแทน, ใช้สอย และวัสดุ 674,700.00       674,699.72      0.28              
       งวดท่ี 1      231,800.-
       งวดท่ี 2        95,400.-
       งวดท่ี 3      200,000.-
       งวดท่ี 4      147,500.-
    * ค่าสาธารณูปโภค  600,000.00       600,000.00      -                
       งวดท่ี  1    240,000 .-
       งวดท่ี  2    150,000 .-
       งวดท่ี  3    210,000.-
 - งบลงทุน

    * ครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบอัตโนมัตส่ังการผ่าน 3,000,000.00     2,985,000.00    15,000.00      
คืนเงิน
เหลือจ่าย

      IOT พร้อมหุ่นหนต์อุตสาหกรรม 6D

  
    * ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้าน
บาท 14,352,500.00   12,480,000.00  1,872,500.00  

คืนเงิน
เหลือจ่าย

      (อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ช้ัน)
 - งบรายจ่ายอ่ืน

    * โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 189,600.00       189,600.00      -                
        - ไตรมาส  1-2         94,800.-
        - ไตรมาส  3            47,400.-
        - ไตรมาส  4            47,400.-
    * โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 60,000.00         60,000.00        -                
      อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จรพระเทพฯ
         งวดท่ี 1     50,000.-

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ท่ี รายการงบประมาณ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติก         งวดท่ี 2     10,000.-
2 ผลผลิต  ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน

 - งบด าเนินงาน 
     *  ค่าตอบแทน. ใช้สอย. และวัสดุ 395,500.00       395,500.00      -                
         งวดท่ี 1       247,500.-
         งวดท่ี 2         10,000.-
         งวดท่ี 3       138,000.-

3 ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
 - งบด าเนินงาน 
     * ค่าตอบแทน, ใช้สอย, และวัสดุ) 470,500.00       470,499.01      0.99              
       งวดท่ี 1     206,700.-
       งวดท่ี 2      95,500.-
       งวดท่ี 3     168,300.-
 - งบรายจ่ายอ่ืน

    * โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครู
ให้นักเรียน 117,600.00       117,600.00      -                
       - ไตรมาส  1-2            58,800.-
       - ไตรมาส  3              29,400.-
       - ไตรมาส  4              29,400.-

1
    * ค่าหนังสือเรียน  
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 1    315,250.- 865,000.00       864,916.92      83.08            
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 2    104,750.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 3    164,000.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 1    282,000.-
   *  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 1    72,280.- 198,950.00       177,560.00      21,390.00      
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 2    24,090.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 3    37,800.-

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบายจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา



ท่ี รายการงบประมาณ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ หมายเหตุ

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564

แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติก     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 1    64,780.-
   *  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
      - ภาคเรียนท่ี  1/2564  งวด 1  147,600.- 401,400.00       401,400.00      -                
      - ภาคเรียนท่ี  1/2564  งวด 1  253,800.-
   *  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 1    149,270.- 410,875.00       410,874.50      0.50              
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 2     49,755.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 3     77,900.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 1    133,950.-
    * ค่าจัดการเรียนการสอน   (พักบัญชี)
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 1  1,445,570.- 3,575,450.00     3,575,450.00    -                
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 2    126,080.-
     - ภาคเรียนท่ี  2/2563 งวด 3    487,800.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 1    852,900.-
     - ภาคเรียนท่ี  1/2564 งวด 2    663,100.-

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 30,568,185.00  28,615,369.35 1,952,815.65 



25 
วิทยาลัยการอาชพีเวียงเชียงรุ้ง 

 

ส่วนที่ 3  
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัย การอาชพีเวียงเชียงรุ้ง 
1. ประมาณการรายรับ     15,686,418.05 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา      1,141,535.92 บาท 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน          1,091,535.92 บาท   
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป               50,000.00  บาท   

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563(ปีต่อไป) ที่คาดวา่จะได้รบั     14,544,882.13 บาท 
                         งบบุคลากร           3,665,078.30 บาท   
                         งบดำเนินงาน         3,665,078.30 บาท   
                         งบลงทุน       - บาท   
                         งบเงินอุดหนุน       4,776,300.00 บาท   
                         ค่าตอบพนักงานราชฯ          2,438,425.53  บาท   
     
2. ประมาณการรายจ่าย      15,686,418.05  บาท 
งบบุคลากร    6,103,503.28 บาท 
 - เงินเดือน           3446678.30  บาท   
 - เงินวิทยฐานะ             151,200.00  บาท   
 - เงินประจำตำแหน่ง          67,200.00  บาท   

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      2,438,425.53  บาท   
งบดำเนินงาน         1,229,400.00  บาท 
 -  ค่าใช้สอย          190,250.00  บาท   
 -  ค่าตอบแทน          327,200.00  บาท   
 -  ค่าวัสดุ          200,000.00  บาท   
 -  ค่าสาธารณูปโภค          600,000.00  บาท   
 -  โครงการ          660,490.00  บาท   
งบลงทุน   -  บาท 
งบเงินอุดหนุน     
 -  ค่าใช้สอย         302,000.00  บาท       5,102,850.00  บาท 
 -  ค่าตอบแทน       3,613,810.00  บาท   
 -  ค่าวัสดุ          248,000.00  บาท   
 -  โครงการ          939,040.00  บาท   
งบรายจ่ายอื่น         3,250,664.77 บาท 
 -  ศูนย์บ่มเพาะ.            90,000.00  บาท   
 -  โครงการระยะสั้น          395,500.00  บาท   
 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี          115,000.00 บาท   
 -  โครงการ Fixit center          240,000.00  บาท   
 -  โครงการ อาชีวะอาสา            60,680.00  บาท   
 - โครงการ ออกกลางคัน            58,000.00  บาท   
 - โครงการ ฝึกอบในสถานศึกษาฯ          600,000.00  บาท   
 - โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ            60,000.00  บาท 
- โครงการ ตามภาระงานประจำ   1,631,484.77 บาท 

 



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.

3.โครงการ ตาม 
พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

 - งบบุคลากร 6,103,503.83 6,103,503.83 307,200 6,410,703.83 6,103,503.83

เงินเดือนข้าราชการ 3,446,678.30 3,446,678.30 3,446,678.30 3,446,678.30
เงินวิทยฐานะ 151,200 151,200 151,200 151,200
เงินประจ าต าแหน่ง 67,200 67,200 67,200 67,200
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,438,425.53 2,438,425.53 2,438,425.53 2,438,425.53

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

เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีธุรการ (9,800) 1 อัตรา 117,600 117,600 235,200
 -  งบด าเนินงาน 927,200 302,200 1,229,400 1,229,400 1,229,400

      - ค่าใช้สอย 101,600 101,600 101,600 101,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 101,600 101,600 101,600 101,600

     - ค่าตอบแทน 327,200 327,200 327,200 327,200

ค่าสอนพิเศษข้าราชการ+พนักงานราชการ 161,870 161,870 161,870 161,870
ค่าเงินสมทบประกันสังคม(พนักงานราชการ) 72,000 72,000 72,000 72,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม (ครูพเศษสอน) 35,028 35,028 35,028 35,028

ค่าเงินสมทบประกันสังคม ครู 1 อัตรา  เจ้าหน้าท่ี  1  อัตรา 15,360 15,360 15,360 15,360

ค่าเงินสมทบประกันสังคม ยาม (นักการภารโรง)  5 อัตรา 16,020 16,020 16,020 16,020
ค่าเงินสมทบประกันสังคม(เจ้าหน้าท่ี, คนขับรถ) 7 อัตรา 26,922 26,922 26,922 26,922

          - ค่าวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 50,000 50,000 50,000

- ค่าสาธารณูปโภค (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 423,000           423,000          423,000        423,000
ค่าน้ า 25,000             25,000            25,000          25,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 120,000           120,000          120,000        120,000

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

โครงการ
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
ผลผลิต

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

วัสดุส านักงาน 90,000          90,000            90,000          80,000            
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 30,000           30,000            30,000          30,000            
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 30,000           30,000            30,000          30,000            
   ฝ่ายวิชาการ 30,000           30,000            30,000          30,000            

วัสดุการศึกษา ปวส. ทวิภาคีภาคเรียนที  2-64) 163 คน 60,600 60,600 60,600 60,600

   แผนกวิชาการบัญชี  ปวส. ทวิ 10  คน 2,000 2,000 2,000 2,000
   แผนกวิชาคอมฯ    ปวส. ทวิ 17 คน 3,400 3,400 3,400 3,400
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ปวส.ทวิ  53 คน 10,600 10,600 10,600 10,600
   แผนกวิชาช่างยนต์  ปวส.ทวิ 41 คน 8,200 8,200 8,200 8,200
   แผนกวิชาก่อสร้าง   ปวส.ทวิ 42 คน 8,400 8,400 8,400 8,400
   แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  136 คน 14,960 14,960 14,960 14,960
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 163 คน 13,040 13,040 13,040 13,040

 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน 4,776,300 4,776,300 9,552,600 9,552,600 9,552,600
      - ค่าตอบแทน 3,613,810 3,613,810 3,613,810 3,613,810
เงินเดือนครูจ้างสอน (8,340) 7 อัตรา 12 เดือน 700,560 700,560 700,560 700,560
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีธุรการ,คนบับรถ (6,410) 7 อัตรา 538,440 538,440 538,440 538,440
เงินเดือนนักการภารโรง +ยาม (5,430) 5 อัตรา 320,400 320,400 320,400 320,400
ค่าครองชีพครูพิเศษ ธุรการ นักการ (3,160) 19 อัตรา* 
12เดือน

720,480 720,480 720,480 720,480

ค่าสอนพิเศษข้าราชการ+พนักงานราชการ 1,134,130        1,134,130 1,134,130 1,134,130
ค่าตอบแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 199,800 199,800 199,800 199,800

ค่าใช้สอย 302,000 302,000 302,000        302,000
ค่าเดินทางไปราชการ 200,000 200,000 200,000         200,000

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 40,000             40,000 40,000           40,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 50,000 50,000 50,000           50,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 12,000 12,000 12,000           12,000

ค่าวัสดุ 200,000 200,000 200,000        200,000          

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000           200,000 200,000 200,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

 - โครงการ 660,490          
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 128,760 128,760 128,760 128,760
งานบุคลากร
 - โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000
งานบริหารงานทั วไป 8,000 8,000 8,000 8,000
โครงการ อบรมทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณและ
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

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

งานอาคารสถานที 38,760 38,760 38,760          38,760            
 - โครงการซ้ือวัสดุงานอาคาร 19,000 19,000 19,000           19,000             
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา 19,760             19,760            19,760           19,760             
งานทะเบียน 35,000 35,000            35,000           35,000
 - โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา    
    รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2565 5,000 5,000              5,000             5,000

โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา
(ปวช.)  และ (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2565 25,000

25,000            25,000           25,000

 - โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา    
    รอบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2565 5,000

5,000              5,000             5,000

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 8,000 8,000              8,000             
 - โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี 8,000 8,000              8,000             
งานการเงิน 8,000 8,000              8,000            8,000
 - โครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานการเงิน 8,000 8,000              
งานพัสดุ 9,000 9,000              9,000            9,000
 - โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 9,000 9,000              9,000             9,000

ฝ่ายวิชาการ 482,730
วัสดุการศึกษา ปวช. 698 คน ภาคเรียนที  2 ปี 2564 212,500 212,500 212,500 212,500
   แผนกวิชาการบัญชี    21  คน 7,350 7,350 7,350 7,350
   แผนกวิชาคอมฯ       61  คน 21,350 21,350 21,350 21,350
   แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  102  คน 30,600 30,600 30,600 30,600

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

   แผนกวิชาช่างยนต์  140 คน 49,000 49,000 49,000 49,000
   แผนกวิชาก่อสร้าง   38  คน 13,300 13,300 13,300 13,300
   แผนกวิชาอาหาร   80 คน 28,000 28,000 28,000 28,000
   แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  280 คน 28,000 28,000 28,000 28,000
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  698 คน 34,900 34,900 34,900 34,900

โครงการ จัดหาส่ือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 90,000            90,000          90,000
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนใน
การจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ๘,๐๐๐

8,000              8,000            8,000

   งานทวิศึกษาและงานห้องเรียนอาชีพฯ 2,145,950 2,145,950 2,145,950
 - โครงการยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสถานศึกษา 100,000 100,000         100,000
 - โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

100,000 100,000         100,000

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

 - โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ 100,000 100,000         100,000

 - โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 1,523,381 1,523,381      1,523,381

 - โครงการ สร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัด
    การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษา     ตอนปลาย  และห้องเรียนอาชีพ ประจ าปี 
การศึกษา 2565

62,569             62,569 62,569

  - โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ   
การศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปี
การศึกษา 2564

-                  60,000             60,000           60,000

งานทวิภาคี 34,500 34,500          34,500
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

11,500 11,500          11,500

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

15,000 15,000          15,000

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

9,800 9,800            9,800

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ

3,000 3,000            3,000

โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 5,000 5,000 5,000
งานห้องสมุด 22,000             22,000            22,000          22,000
 - โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพ่ือ
การศึกษา 8,000 8,000 8,000 8,000

 - โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน 5,000 5,000 5,000 5,000

 - โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 9,000 9,000 30,000            39,000 39,000

งานหลักสูตร 68,700 68,700 68,700          68,700            
 - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ 10,000

10,000 10,000          10,000            

 - โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2564 (งบประมาณ 2565) ระดับสถานศึกษา 15,000

15,000 15,000          15,000            

 - โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 
2564 (งบประมาณ 2565) ระดับ อศจ.เชียงราย 17,000

17,000 17,000          17,000            

 - โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ภาคเรียน 2/2564, 1/2565)

1,700
1,700 1,700            1,700              

โครงการ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เร่ืองการ
จัดซ้ือหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

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

 โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ภายนอกของแผนกวิชาฯ 20,000             20,000 20,000          20,000            
งานวัดผลและประเมินผล 23,000 23,000 23,000          23,000            
 -โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 10,000 10,000 10,000          10,000            
 - โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564 13,000

13,000 13,000          13,000            

สาขางานช่างยนต์ 22,230 22,230 22,230          22,230            
โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ 7,230

 - โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์
 - โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 15,000

15,000 30,000            45,000          45,000            

 - โครงการ Big Cleaning  Day 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

สาขาคอมพิวเตอร์ 7,000 7,000 7,000 7,000

 - โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ 0 0 -                  

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 7,000 7,000 20,000            27,000 27,000            

สาขางานบัญชี 5,000 5,000 5,000            5,000
 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องบัญชี 5,000 5,000 5,000            5,000              
 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขาการบัญชี
   โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 16,000 16,000 16,000 16,000

 - โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 7,000 7,000 7,000 7,000

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 - โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนก
ไฟฟ้าก าลัง 9,000

9,000 30,000           39,000 39,000

 - โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ 0 0 0

สาขางานก่อสร้าง - - - -
 - โครงการ Big Cleaning  Day
แผนกอาหารและโภชนาการ 12,000 12,000 12,000          12,000            
 - โครงการ จัดหาพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและ
โภชนาการ 12,000

12,000 38,790            50,790          50,790            

 - โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานอาหารและ
โภชนาการ

 - โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ
โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืม

0 -                -                  

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

แผนกสามัญสัมพันธ์ 52,300 52,300 52,300          52,300            

 - โครงการ ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 5,000

5,000 5,000            5,000              

 - โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่
การเรียนการสอนแบบ Active learning 7,000

7,000 7,000            7,000              

 - โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 6,000 6,000 6,000            6,000              
โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 256๕ 8,000 8,000 8,000            8,000              
 - โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 8,000

8,000 8,000            8,000              

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp 18,300 18,300 35000 53,300          53,300
แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 34,000 34,000 34,000          34,000            
 - โครงการ Big Cleaning  Day 
 - โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ 12,000 12,000 20,000            32,000          32,000            
 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า 12,000 12,000 20,000            32,000          32,000            
 - โครงการปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊ส 10,000 10,000 10,000            20,000          20,000            

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ              49,000

งานวางแผนและงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000            

 - โครงการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 8,000 8,000 8,000 8,000              
 - โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000              
 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา 7,000 7,000 7,000 7,000              
งานวิจัยและสิ งประดิษฐ์ 39,000        39,000 39,000 39,000

 - โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา
15,000

15,000 15,000 15,000

 - โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 24,000

24,000 24,000 24,000

 - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิจัยในช้ันเรียน
งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก 21,000            21,000 21,000 21,000
 - โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 13,000 13,000 13,000 13,000

 - โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 8,000

8,000 8,000 8,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

งานความร่วมมือ 8,000 8,000 8,000 8,000
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ประจ าปี
การศึกษา 2565 8,000

8,000 8,000 8,000

โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 20,000            -                0

งานศูนย์ข้อมูล 164,750          164,750 164,750
โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 164,750          164,750        164,750

โครงการศูนย์บ่มเพาะ 90,000            90,000 90,000

 - โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

90,000            90,000 90,000

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เงินอุดหนุน  เรียนฟรี  15 ปี
        - ค่าหนังสือ     (1,000 * 809*2) 1,618,000 1,618,000 1,618,000
        - ค่าอุปกรณ์     (230 *809 * 2) 372,140          372,140 372,140
        - ค่าเคร่ืองแบบ (900 * 809 * 1) 728,100          728,100 728,100
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (475 * 809 * 2) 768,550         768,550 768,550
 -  โครงการศึกษาดูงาน ระดับช้ัน ปวช.1 (100*400 คน) 40,000            40,000 40,000
 - โครงการกิจกรรมมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษา   (100*400)

40,000            40,000 40,000

 - โครงการลูกเสือ    (100*400) 40,000            40,000 40,000

 - โครงการ IT    (175*400) 70,000 70,000 70,000

     -โครงการ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 11,500

11,500 11,500

    -โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
สถานศึกษา

0 0

   -โครงการ จัดหาส่ือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 58,500 58,500 58,500
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 578,550           578,550          578,550 578,550

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
 รวม

 1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวช.
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พ.ร.บ. งบประมาณ

4.โครงการ ตาม
ภาระงานประจ า

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

ค่ากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 206,350          206,350          206,350 206,350
 - โครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day 10,000 10,000 10,000 10,000
โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด  30,000             30,000 30,000 30,000
 - โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  วก.เชียงรุ้งเกมส์ 20,000 20,000 20,000 20,000
โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับ
สถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 30,000

30,000 30,000 30,000

โครงการ เตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000

1,000 1,000 1,000

 - โครงการ ตักบาตรท าบุญและรดน้ าขอพรเน่ืองในวัน
สงกรานต์ 10,000

10,000 10,000 10,000

โครงการ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)

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

โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 3,000 3,000 3,000 3,000
 - โครงการ พิธีไหว้ครู 12,000 12,000 12,000 12,000
 - 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 (คริตสมาศ) 18,000 18,000 18,000 18,000
 - โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000
 - โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 8,000 8,000 8,000 8,000
 - โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท เน่ือง
ในวันวิสาขบูชา 5,000

5,000 5,000 5000

 - โครงการ จิตรอาสาเพ่ือถวายพระราชกุศล เน่ืองในวัน
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 เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
มหาราชินี 5,000

5,000 5,000 5000

 - โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 5000
โครงการ แห่เทียนพรรษาและรับฟังธรรมะในวันอาสาฬหบูชา 5,000 5,000 5,000 5000
โครงการ ส่งเสริม จริยธรรมในสถานศึกษาส าหรับนักเรียน
ศึกษาใหม่ 1,350

1,350 1,350 1350

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/
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 1.โครงการตาม
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ภาระงานประจ า

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

องค์การ 75,000 75,000 75,000 75000
โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 5,000

5,000 5,000 5000

โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้
กิจกรรม To Be Number One 10,000

10,000 10,000          10,000            

โครงการ ปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 10,000

10,000 10,000          10,000            

โครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ฯ 10,000

10,000 10,000          10,000            

โครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 10,000

10,000 10,000          10,000            

โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 15,000

15,000 15,000          15,000            

โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 10,000

10,000 10,000          10,000            

โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 5,000

5,000 5,000            5,000              

งานแนะแนว 78,000 78,000 78,000          78,000            
 - โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000 10,000 10,000          10,000            
 - โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 5,000

5,000 5,000            5,000              

 - โครงการ พ่ีวัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน 30,000 30,000 30,000          30,000            
 - โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 3,000

3,000 3,000            3,000              

 - โครงการ แนะแนวการศึกษา 30,000 30,000 30,000          30,000            
งานปกครอง 16,000 16,000 16,000          16,000            
 - โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 8,000 8,000 8,000            8,000              
 - โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 8,000 8,000 8,000            8,000              

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

ชมรมวิชาชีพแผนก 30,000 30,000 30,000          30,000            
 - แผนกช่างยนต์ 5,000 5,000 5,000            5,000              
 - แผนกช่างไฟฟ้าก 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              
โครงการตามกิจกรรม 101,200 101,200 101,200        101,200          
งานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา 42,000            42,000            42,000          42,000            
 - โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา 60,000            60,000            
 - โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 60,000            60,000            
 - โครงการ จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 12,000 12,000 12,000          12,000            
  วัสดุ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 30,000            30,000            30,000          30,000            

โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 115,000           115,000 115,000
 โครงการอุดหนุนการสอนระยะส้ัน 395,500      395,500          395,500 395,500
        - โครงการเก็บข้อมูลนักเรียน ครู และผู้รับบริการ 10,000        10,000            10,000
          หลักสูตรระยะส้ัน
        - โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน 20,000        20,000            20,000
        - โครงการจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน 265,500      265,500          265,500
        - โครงการต้ังศูนย์อบรมระยะส้ันทุกต าบล ใน 100,000      100,000          100,000
          อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 60000 60,000 60,000
โครงการพิเศษและบริการชุมชน
 โครงการ อาชีวะอาสา 200,000 200,000 200,000           200,000 200,000
โครงการ Fix it Center 240,000           240,000 240,000
    บริการชุมชน 185,000           185,000 185,000
  - โครงการ บรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000 20,000
    โครงการ อ าเภอย้ิม 20,000 20,000 20,000
    โครงการ 108 อาชีพ 15,000             15,000 15,000

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

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

 รวมท้ังส้ิน บกศ. เป็นเงิน

 โครงการออกกลางคัน 58,000 58,000 58,000
โครงการเย่ียมบ้าน 8,000 8,000 8,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000
โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 20,000 20,000 20,000
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษา 25,000 25,000 25,000
โครงการฝึกอบรมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน

-                -                  

เงินรายได้ บกศ. 1,091,535.92  1,091,535.92  

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 400,000          400,000          

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 391,535.92     391,535.92     
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย 300,000 300,000          

 - งบรายจ่ายอื น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1.โครงการตาม
ผลผลิต ปวส.



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเบญจมาศ  ศรีสุข      งาน บุคลากร 
      ฝ่าย บริหารทรัพยากร               
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ ข้อท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมองค์ความรู้ระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ท้ังแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านเนื้อหาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต ่าง ๆ ท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ให้มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและขวัญกำลังใจ
ท่ีดีด้วย   
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  
และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
 5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจท่ีดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 40 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นำเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์ต่อวิทยาลัย 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 

รายการ        จำนวนเงิน 
 1. ค่าวิทยากร (600บาท*7ชม.)     4,200 บาท 
 2. ค่าอาหาร (40บาท*40บาท)     1,600 บาท 
 3. ค่าอาหารว่าง (35บาท*40คน*2มื้อ)    2,800 บาท 
 4. ค่าวัสดุและป้าย         3,000 บาท 
   - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -           11,600 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 [บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 40 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นำเอาความรู้ท่ีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์ต่อวิทยาลัย 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ....................................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวเบญจมาศ  ศรีสุข)                       (นางสาวเบญจมาศ  ศรีสุข)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเบญจมาศ  ศรีสุข      งาน บริหารงานท่ัวไป   
      ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ ข้อท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
          การบริหารเอกสารหรืองานสารบรรณเป็นงานพื้นฐานท่ีหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ
การบริหารงานหนังสือราชการซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อส่ือสารส่ือความหมายในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ การโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับงานสารบรรณทักษะในการใช้ภาษา 
และการเขียนหนังสือราชการท่ีดีควบคู่ไปกับความรู้ในระบบงานสารบรรณ อีกท้ังยังต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้การ
ปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการรวมทั้งการจดบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่งและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงจำเป็นต้องมี
ความรู้พื้นฐานเทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาท่ีดีจึงได้จัดทำโครงการอบรมทบทวนความรู้งานระเบียบงานสารบรรณ
และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25565 
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบงานสาร
บรรณการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการท่ีดีคือถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนกะทัดรัดลำดับ
ความดีมีเอกภาพบรรลุวัตถุประสงค์สุภาพและราบรื่น 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณการ
เขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 

รายการ        จำนวนเงิน 
 8.1  ค่าอาหารกลางวัน ( 40บาท*20คน )   =      800 บาท 

8.2  ค่าวิทยากร (600บาท*7ช่ัวโมง)   =    4,200 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง (ครู 35*20*2)    =    1,400 บาท 
8.4  ค่าวัสดุ,ป้าย     =    3,000 บาท 

 รวมทั้งส้ิน        =    9,400 บาท  
   - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -              10,000 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจำนวน 20 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2บุคลากรวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการท่ีถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  
  การเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข)                        (นางสาวเบญจมาศ ศรีสุข)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
  
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

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

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

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน   

 กลยุทธ์ที ่ 2. พัฒนาระบบการจัดการบริหาร  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์งานอาคารสถานท่ี ท่ีใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป ท้ังปัจจุบันและอนาคต  
  ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
งานอาคารสถานท่ีสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังอำนวยความสะดวกให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้
อย่างเพียงพอ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้และทำงานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล  
  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 1. สำรวจวัสดุงานอาคาร

สถานท่ี  
2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงาน
อาคารสถานท่ี  

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 
           (นายธิร์ปพน นันตัง)                                         (นายธิร์ปพน นันตัง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ            ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                        (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

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

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 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 มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน บางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษา
เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
นักศึกษาและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการ
จัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง
สถานศึกษาได้ดำเนินการตามโครงการนี้ 

 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษา ให้ร่มรื่น
ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
 5.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน   
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความ
 ปลอดภัย 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในสถานศึกษาอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
  6.2.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 1. สำรวจอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ท่ีชำรุดทรุดโทรม 
และสภาพแวดล้อม 
2.ดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานท่ี อาคาร
เรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงานและสภาพแวดล้อม
ตามท่ีสำรวจ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – สิงหาคม ๖5 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา   เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  25,000 บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก มีความ
 ปลอดภัย 
  9.1.2 นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในสถานศึกษาอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ 
  เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   9.2.2 สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อ
  ต่อการจัดการเรียนรู้ 
   9.2.3 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายธิร์ปพน นันตัง)                             (นายธิร์ปพน นันตัง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                           (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
  
 
    
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ  โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (รอบท่ัวไป) ประจำปีการศึกษา 2565 
  

1. ช่ือบุคลากร/หน่วงงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง  หัวหน้า งานทะเบียน 
 ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        
                                 โครงการตามภาระงานประจำ       
                                 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ  
                 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน     

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
   การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นหน้าที่หนึ่งของ การ

บริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยท่ีต้องดำเนินการให้เป็นระบบ การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกัน การสร้างความเข้าใจของบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์ 
การสร้างแบบวัดและประเมินผลนักเรียนจึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนท่ี
มีคุณภาพอย่างแท้จริง การรับนักเรียนใหม่ของวิทยาลัยในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนในวิทยาลัย อย่างเป็นระบบตามหลักสูตร
สถานศึกษาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการการรับรายงานตัวและมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรม                
ที ่มีความสำคัญต่อผู ้เร ียน ในการสร้างความพร้อมสำหรับการศึกษา และเพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันที ่เข้มแข็ง                
สำหรับผู้ท่ีจะเข้ารับการศึกษาต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ท่ีมีความพร้อมในการศึกษา 
 5.2. เพื่อทดสอบและวัดผลด้านพัฒนาการของนักเรียนใหม่ 
          5.3. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองของนักเรียนในการการดำเนินงานทาง 
          การศึกษาของวิทยาลัย 

5.4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยต้ังแต่ขั้นเริ่มต้น 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
               6.1.1. นักเรียนใหม่ (รอบท่ัวไป)ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 100 คน 
               6.1.2. นักเรียนใหม่ (รอบท่ัวไป)ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จำนวน   40 คน                                    
6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 นักเรียนใหม่มีความรู้ในการเรียนท่ีใกล้เคียงกัน 
               6.2.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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7. วิธีดำเนินงาน พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินงาน (โดยละเอียด)  
 

ลำดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 

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

1 
ขออนุญาต
ดำเนินการตามแผน
โครงการ 

     
    

2 
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

     
    

3 ดำเนินการ          

3 
ติดตามและ
ประเมินผล 

     
    

4 สรุปและรายงานผล          
 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน           รายได้สถานศึกษา           เงินงบประมาณ                       อื่นๆ 
                  . งบดำเนินงาน                งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบอื่นๆ 
 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 25 บาท) 
                  จำนวนนักเรียน (140 คน x 25 บาท)                           เป็นเงิน 3,500 บาท 
                  ครู บุคลากรและแขกผู้มาร่วมงาน (50 คน x 25 บาท)         เป็นเงิน 1,250 บาท 
                               รวมค่าอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน                              4,750 บาท 
2. ค่าน้ำด่ืม/น้ำแข็ง เหมาจ่าย                                                                   250 บาท 

  ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น  5,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 

       9.1.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มารายงานตัวและมอบตัวไม่น้อยกว่า                          
นาทร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 80 คน) 

  9.1.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมารายงานตัวและมอบตัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 32 คน) 
9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษา และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1. จากรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
          10.2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ  โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 
  

1. ช่ือบุคลากร/หน่วงงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง   หัวหน้า งานทะเบียน  
ฝ่าย บริหารทรัพยากร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ  
                 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน     

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
   การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นหน้าที่หนึ่งของการ

บริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยท่ีต้องดำเนินการให้เป็นระบบ การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและใกล้เคียงกัน การสร้างความเข้าใจของบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีในการสัมภาษณ์ การ
สร้างแบบวัดและประเมินผลนักเรียนจึงต้องสอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนท่ีมี
คุณภาพอย่างแท้จริง การรับนักเรียนใหม่ของวิทยาลัยในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนในวิทยาลัย อย่างเป็นระบบตามหลักสูตร
สถานศึกษาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการการรับรายงานตัวและมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรม                
ที ่มีความสำคัญต่อผู ้เร ียน ในการสร้างความพร้อมสำหรับการศึกษา และเพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันที ่เข้มแข็ง                
สำหรับผู้ท่ีจะเข้ารับการศึกษาต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค ์ 
 5.1. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ท่ีมีความพร้อมในการศึกษา 
 5.2. เพื่อทดสอบและวัดผลด้านพัฒนาการของนักเรียนใหม่ 
          5.3. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครองของนักเรียนในการการดำเนินงานทาง 
          การศึกษาของวิทยาลัย 

5.4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยต้ังแต่ขั้นเริ่มต้น 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
               6.1.1. โควตานักเรียนใหม่ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              จำนวน 100 คน 
                6.1.2. โควตานักเรียนใหม่ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)        จำนวน  40 คน          
 6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 นักเรียนใหม่มีความรู้ในการเรียนท่ีใกล้เคียงกัน 
                6.2.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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7. วิธีดำเนินงาน พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินงาน (โดยละเอียด)  
 

ลำดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 

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

1 
ขออนุญาต
ดำเนินการตามแผน
โครงการ 

     
    

2 
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

     
    

3 ดำเนินการ          

3 
ติดตามและ
ประเมินผล 

     
    

4 สรุปและรายงานผล          
 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน           รายได้สถานศึกษา           เงินงบประมาณ                       อื่นๆ 
            .      . งบดำเนินงาน                งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบอื่นๆ 
 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 25 บาท) 
                  จำนวนนักเรียน (140 คน x 25 บาท)                           เป็นเงิน 3,500 บาท 
                  ครู บุคลากรและแขกผู้มาร่วมงาน (50 คน x 25 บาท)         เป็นเงิน 1,250 บาท 
                               รวมค่าอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน                              3,750 บาท 
2. ค่าน้ำด่ืม/น้ำแข็ง เหมาจ่าย                                                                   250 บาท 

  ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น  5,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 

      9.1.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มารายงานตัวและมอบตัวไม่น้อยกว่า                          
นาทร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 80 คน) 

  9.1.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมารายงานตัวและมอบตัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 32 คน) 
9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษา และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. จากรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
          2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 



3 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.)  และผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับใบประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง  หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        
                                 โครงการตามภาระงานประจำ       
                                 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ  
                กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน     

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัย
ฯ ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาตามภาคบังคับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมถึงการศึกษาใน
ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด วิทยาลัยฯเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ท่ี
สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และศิษย์ท่ีได้อบรมส่ังสอนมา  

 วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564                
ซึ ่งเป็นกระบวนการหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญต่อผู ้สำเร็จการศึกษา ในการสร้างความพร้อมเพื ่อก้าวสู ่การศึกษาต่อ                
การทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคม การจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ี
สำคัญอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์และ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และครูร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจ    

 

5. วัตถุประสงค ์ 
  5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทำงาน และการดำเนิน ชีวิตใน
สังคม  
  5.2 เพื ่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิค ุ ้มก ันที ่เข้มแข็งแก่ผ ู ้สำเร็จการศึกษา สำหรับการเป็นพลเม ือง                   
ท่ีดีของสังคม  

5.3 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 80 คน  
  6.1.2 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 73 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษามีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ 
การทำงาน และดำเนินชีวิตในสังคม  
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7. วิธีดำเนินงาน พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินงาน (โดยละเอียด)  
  

ลำดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 

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

1 
ขออนุญาต
ดำเนินการตามแผน
โครงการ 

     
    

2 
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

     
    

3 ดำเนินการ          

3 
ติดตามและ
ประเมินผล 

     
    

4 สรุปและรายงานผล          
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน           รายได้สถานศึกษา           เงินงบประมาณ                       อื่นๆ 
                  . งบดำเนินงาน                งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบอื่นๆ 
 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่ 
 1. ค่าป้ายไวนิล “พิธีมอบใบประกาศนยบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

     วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ขนาด 3 x 6 เมตร     เป็นเงิน   2,340 บาท 
 2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 30 บาท)  

นักเรียน ปวช. กลุ่มปกติ (80 คน x 30 บาท                                                                 
นักศึกษา ปวส. กลุ่มทวิภาคี (73 คน x 30 บาท)                                                          
คณะครู บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ (40 คน x 30 บาท)        
           รวมอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน                           เป็นเงิน    5,790 บาท  

3. ค่าน้ำด่ืม( 1 ลัง x 48 ถ้วย) (7 ลัง x 80 บาท)      เป็นเงิน       560 บาท  
4. น้ำแข็ง( 2 กระสอบ x 35 บาท)       เป็นเงิน         70 บาท      
3. ค่าปัจจัยพระสงฆ์         เป็นเงิน    2,500 บาท 
  -พระสงฆ์ 5 รูป x 300 บาท 
  -เครื่องไทยธรรม 5 ชุด x 200 บาท 
6. ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี                                                             .  เป็นเงิน   2,000 บาท 
7. ค่าตกแต่งซุ้ม (6 แผนกๆละ 1,000 บาท)                                          เป็นเงิน   6,000 บาท 
8. ค่าปกใบประกาศ (153 คน x 60 บาท)   เป็นเงิน   9,160 บาท 

         10. หมึกเครื่องพิมพ์ใบประกาศ A 85 ( 2 กล่อง x 790 บาท)                      เป็นเงิน    1580 บาท 
  

ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น  30,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 

       9.1.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า                   
ร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 64 คน) 
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  9.1.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 59 คน) 
9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษา
ต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม 
  9.2.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 มีความพร้อมในการก้าว                  
สู่การศึกษาต่อ การทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม 

10. การติดตามและประเมินผล  
  10.1 จากแบบสรุปรายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
  10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)                      (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ......... .........................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ(ปวช.)                                  
(นักเรียนทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง  หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ        
                                 โครงการตามภาระงานประจำ       
                                 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณ  
                กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน     

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กลุ่มนักเรียน(ทวิศึกษา) โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยฯ ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้สำเร็จ
การศึกษาตามภาคบังคับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยฯเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา         
ท่ีสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และศิษย์ท่ีได้อบรมส่ังสอนมา  

วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู ้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564                
ซึ ่งเป็นกระบวนการหนึ ่งที ่ม ีความสำคัญต่อผู ้สำเร็จการศึกษา ในการสร้างความพร้อมเพื ่อก้าวสู ่การศึกษาต่อ                
การทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคม การจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นกิจกรรม              
ที่สำคัญอย่างยิ่งที ่สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์               
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และครูร่วมสร้างขวัญและกำลังใจ    
 

5. วัตถุประสงค ์ 
  5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การทำงาน และการดำเนิน ชีวิตใน
สังคม  
  5.2 เพื ่อเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิค ุ ้มก ันที ่เข้มแข็งแก่ผ ู ้สำเร็จการศึกษา สำหรับการเป็นพลเม ือง                   
ท่ีดีของสังคม  

5.3 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1. นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 236 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.1.2.น ักเร ียนผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษาม ีภ ูม ิค ุ ้มก ันท ี ่ เข ้มแข ็ง  และม ีความพร ้อมในการก ้าว                         
 สู่การศึกษาต่อ การทำงาน และดำเนินชีวิตในสังคม  
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7. วิธีดำเนินงาน พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินงาน (โดยละเอียด)  
 

ลำดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 

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

1 
ขออนุญาต
ดำเนินการตามแผน
โครงการ 

     
    

2 
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

     
    

3 ดำเนินการ          

3 
ติดตามและ
ประเมินผล 

     
    

4 สรุปและรายงานผล          
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน           รายได้สถานศึกษา           เงินงบประมาณ                       อื่นๆ 
                  . งบดำเนินงาน                งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบอื่นๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 30,000 บาท ได้แก่ 

1. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (1 คน x 30 บาท)  
นักเรียน (ปวช. กลุ่มทวิศึกษา)  (236 คน x 30 บาท) เป็นเงิน       7,080 บาท 
คณะครู บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ (70 คน x 30 บาท) เป็นเงิน       2,100 บาท 
           รวมอาหารว่างของผู้มาร่วมงาน                                         9,100 บาท 

2. ค่าน้ำด่ืม (1 ลัง 48 ถ้วย) (9 ลัง x 80 บาท)    เป็นเงิน         720 บาท 
3. ค่าน้ำแข็ง ( 35 บาท x 2 กระสอบ)     เป็นเงิน            70 บาท 
4. ค่าปกใบประกาศ ( 60 บาท x 236 คน)    เป็นเงิน    14,160 บาท  
5. กระดาษทำใบประกาศ 210 แกรม (16 ริม x 215 บาท)                    เป็นเงิน       3,440 บาท    

 6. กระดาษทำใบประกาศ Double A (18 ริม x 135 บาท )                    เป็นเงิน       2,430 บาท 
ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น  30,000 บาท 

  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 

     9.1.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า                   
 ร้อยละ 80 (ไม่ต่ำกว่า 189 คน) 

9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษา
ต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคม 
 

10. การติดตามและประเมินผล  
  10.1 จากแบบสรุปรายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
  10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์เเก้ว     งาน หัวหน้างานบัญชี 
                    ฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ ข้อท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือนวัตกรรมองค์ความรู้ระบบเทคโนโลยี

 สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม   
 ประเด็นที่ ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง มีเอกสารทางงานบัญชี เช่น งบทดลองประจำเดือน 
เอกสารแยกประเภท เอกสารการพักล้างทรัพย์สิน เอกสารประกอบความเคล่ือนไหวของบัญชีวิทยาลัย เอกสารใบสำคัญ
ในการลงบัญชี ซึ่งเอกสารต่างๆดังกล่าวมีความสำคัญ และต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ และมีการจัดเก็บท่ีดี  
   ดังนั้นงานบัญชีจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการกล่ันกรองความรู้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานผู้อำนวยการ 
จากผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญจนสกัดออกมาเป็นเทคนิคในการบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร ซึ่ง
เป็นการดำเนินงานเอกสาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามลำดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกำหนดหน้าท่ี โครงสร้างการ
จัดเก็บเอกสาร การกำหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา อันจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดท้ัง
เวลาและแรงงาน ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อการนำอุปกรณ์สำนักงานมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อมีระบบจัดเก็บเอกสารในการรองรับการจัดเก็บเข้าแฟ้ม ที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีห้องจัดเก็บเอกสารของงานบัญชีจำนวน ๑ ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ระบบเอกสารของงานบัญชีมีการจัดเก็บเข้าแฟ้มท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 

รายการ        จำนวนเงิน 
 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.        200 บาท 
 9. ปากกา0.5มม.1x50น้ำเงินด้ามคละสี          200 บาท 
 10. กาวแท่ง uhu         100 บาท 
 10. หมึก epson l360 สีดำ,เหลือง,น้ำเงิน,แดง      800 บาท 
   - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -           10,000 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 มีห้องจัดเก็บเอกสารของงานบัญชีจำนวน  ๑ ห้อง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ระบบเอกสารของงานบัญชีมีการจัดเก็บเข้าแฟ้มท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)           (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวนนัทนัช   ชำนาญใช้   งาน ประชาสัมพันธ์ 
                  ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

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

 ระดับปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่  ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
           ประเด็นที่  5.๑ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามที่งานประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องประชาสัมพันธ์และให้ทำการปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์ ในการนี้ระบบการจัดเก็บเอกสารและการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานใน
ห้องประชาสัมพันธ์ให้มีระบบระเบียบเพิ่มมากขึ้น จึงขอดำเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และจัดซื้อเครื่องใช้และ
อุปกรณ์สำนักงาน 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 5.2 เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานสำหรับห้องประชาสัมพันธ์ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีห้องประชาสัมพันธ์ที่พร้อมต่อการใช้งาน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ ห้องประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆภายในวิทยาลัย 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน …………………………..  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              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวนนัทนัช   ชำนาญใช้   งาน ประชาสัมพันธ์ 
                  ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

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

 ระดับปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน  

 กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่  ๕  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
           ประเด็นที่  5.๑ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีงานประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ทำการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในการแจ้งข่าวสารให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกทราบข่าวสาร เพื่อให้
การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น จึงขอดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ทราบข่าวสารของวิทยาลัย 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนแผ่นพับ ส่ือโฆษณาต่างๆ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของวิทยาลัย 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ………50,000……..  บาท   
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 
      9.1.1 จำนวนแผ่นพับ ส่ือโฆษณาต่างๆ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของวิทยาลัย  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายมานะ เตชะปิตุ        งาน การเงิน 
           ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

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

 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  
 กลยุทธ์ที ่         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีความ

จำเป็นต้องจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อปีงบประมาณ 2562 และพร้อมต่อการใช้งาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และเกิดผลดี
ต่อทางราชการต่อไป   
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานของวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.2   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
          5.3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 งานการเงิน มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และได้ประสิทธิผลของงาน 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ดำเนินการตามโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 
❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ……15,000…..  บาท ได้แก่ 
 

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

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 งานการเงินได้วัสดุสำนักงานตามเป้าหมาย 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว)                     (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิขันแก้ว) 
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................ ..รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายริน ยาวิชัย    งาน พัสดุ 
      ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที ่  2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร    
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่  3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

  ด้านที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
   ด้านที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ในประเด็นการ
จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการกำหนด
ราคากลาง ซึ่งตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องมี
คณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำก่อนมีการประกาศหรือเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
   ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และหรือกำหนดราคากลางได้รับรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีได้อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม รอบคอบ ถูกต้องตรงตามท่ีกฎหมายกำหนด 
งานพัสดุจึงได้จัดทำโครงการอบรมเรื ่อง เรื ่อง “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการตัดทำราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ขึ้น 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบหรือมีโอกาสรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหรือกำหนดราคากลางได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ได้อย่างชัดเจน 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และราคากลาง 
  5.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้สอบถามข้อสงสัย กับวิทยากรท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญโดยตรง 
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6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 30 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ผู้ที่เข้ารับการอบรมจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
 หรือจัดทำราคากลางครุภัณฑ์ได้ 
  6.2.2 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดของงาน หรือจัดทำแบบรูปรายการ
 งานก่อสร้างหรือจัดทำราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างได้ 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ พฤศจิกายน 2565  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤศจิกายน 2565 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ธันวาคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

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

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 30 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.1 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
 จัดทำราคากลางครุภัณฑ์ได้ 
  9.2.2 ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดของงาน หรือจัดทำแบบรูปรายการ
 งานก่อสร้างหรือจัดทำราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถามโครงการ 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายริน ยาวิชัย)                                     (นายริน ยาวิชัย)          
............./...................../.................                          ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ จัดหาส่ือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด  งาน  ส่ือการเรียนการสอน 
         ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 5 : คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

 ๒๕๖๑    
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1 ครูผู้สอน  
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 

ด้านที่ 4. ด้านการมีส่วนร่วม  
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบันควรนำสื่อแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและสร้างสื่อแบบดิจิทัลในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริม เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หากมีสื่อดิจิทัลที่ช่วยในการนำเสนอเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที่ง ่ายต่อการเรียนรู้ เข้าถึง
แหล่งข้อมูลของเรียนรู้ และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการนำสื่อดิจิทัลมาใช้ประชาสัมพันธ์ข่ าวสาร
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองอันทันสมัยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 จัดหาสื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนผลิตสื่อแบบดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.๓  เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ส่ือดิจิทัลในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ วิทยาลัยฯ มีส่ือดิจิทัลใช้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้ใช้ส่ือดิจิทัลในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพร้อมใช้งาน 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มกราคม 256๕ อนุญาตดำเนินโครงการฯ ขอใบ

เสนอราคา จัดซื้อส่ือดิจิทัลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการติดต้ัง
อุปกรณ์ส่ือดิจิทัล ทดสอบการใช้งา
และทำงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม 256๕ 
ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 256๕ 
ดำเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ์ 256๕ 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา มีนาคม 256๕ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1  วิทยาลัยฯ มีส่ือดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้ใช้ส่ือดิจิทัลในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพร้อมใช้งาน  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของส่ือดิจิทัลในการเรียนการสอน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)     (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)         
 ............./...................../.................                       ............./...................../................. 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด  งาน  ส่ือการเรียนการสอน 
         ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที ่ 5 : คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา          

 พ.ศ. ๒๕๖๑    
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1 ครูผู้สอน  
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 

ด้านที่ 4. ด้านการมีส่วนร่วม  
 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันครูผู้สอน ควรจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็นการ
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยนำส่ือแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หากมีส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท่ีช่วยในการนำเสนอต่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เหมาะสม 
ทันสมัย การสนับสนุนสื่อการสอน และเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 

 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครูผู้สอน ในด้านการสร้างนวัตกรรมและการผลิตส่ือการเรียนการ
สอนด้านสายอาชีพ 
 5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม 
และส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 ๕.๓  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างกระบวนการเรียนการสอน และแผนการ
เรียนการสอน ได้อย่างเป็นระบบ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ครูผู้สอน จำนวน ๒๕ คน ได้รับการพัฒนาในการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีศักยภาพและสมรรถนะในด้านการสร้างนวัตกรรม
 และการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 256๔ อนุญาตดำเนินโครงการฯ 

ติดต่อวิทยากรจากภายนอก 
จัดเตรียมส่ือโสตทัศน์ ห้อง
จัดประชุมอบรม 
ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการ
อบรมทราบ ดำเนินการ
อบรมฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 256๔ 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน 256๔ 
ดำเนินการตามโครงการ ธันวาคม 256๔ 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มกราคม 256๕ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  ครูผู้สอน จำนวน ๒๕ คน วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุน
 การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้ใช้ส่ือดิจิทัลในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพร้อมใช้งาน
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน์ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                  ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                      (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชาญชัย  แก้วเถิน    งาน ทวิศึกษา  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ในประเทศและระดับสากล   
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบาย การผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อ

รองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงานท่ีกำลังท่ีกำลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีผลิตกำลังคนจำเป็นอย่าง
ยิ่งต้อง สร้างความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ 

 ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)และห้องเรียนอาชีพ ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีแก่ผู้เรียน และการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของงาน
ทวิศึกษาอีกท้ังรวบรวม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้
การผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป  

 

5.วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 

 5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูผู้สอนและงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 

5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและโรงเรียนท่ีจัดทวิศึกษาในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูท่ีรับผิดชอบงานและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
 จำนวน 74 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งความรู้
 ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูผู ้สอนและงานท่ี
 เกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียน
 อาชีพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ปีการศึกษา 2565  

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2565 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  22,570  บาท 

8.1  ค่าเอกสาร 120บาท*50ชุด    = 8,880  บาท 
 8.2  ค่าอาหารกลางวัน 100บาท*74คน   = 7,400  บาท 

8.3  ค่าอาหารว่าง 35บาท*74คน*2    = 5,180  บาท 
8.4  ค่าป้าย       =    510  บาท 
8.5  ซองพลาสติกใส่เอกสาร  12บาท*50 อัน   =    600 บาท 

 รวมทั้งสิ้น  (สองหม่ืนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) = 22,570 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 ครูท่ีรับผิดชอบงานและการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีความเข้าใจและพัฒนาการจักการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ จำนวน 74 คน  

9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 
  9.2.2 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูผู้สอนและงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
 สอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 
  9.2.3 เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและโรงเรียนท่ีจัดทวิศึกษาในการ
 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
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ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ..............................................หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
       (นางสาวพิราพร สุขวนิช)            (นางสาวพิราพร สุขวนิช)          
        ............./...................../.................                 ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ     ช่ือ นายปรเมศวร์ คำแปง  งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา  
กำลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ เป ็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

  3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 เพื่อสร้างทำความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานประกอบการเข้าใจอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น. 
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7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน    

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เดือนตุลาคม 
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ     
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน     
ประชุมคณะกรรมการ     
ดำเนินการตามโครงการ     
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา     

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 11,500 ได้แก ่
 8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จำนวน 6 คน 6*500  = 3,000  บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 36 คน 2*36*30  = 2,160 บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 36 คน 36*40  = 1,440 บาท 
 8.4 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     = 2,500 บาท 
 8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์     = 1,500 บาท 
 8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร    = 900  บาท  

รวมทั้งส้ิน = 11,500 บาท    
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

9.1  เชิงปริมาณ 
 9.1.1 บันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 

10. การติดตาม และการประเมิน โครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายปรเมศวร์ คำแปง)                          (นายปรเมศวร์ คำแปง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการิ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายปรเมศวร์ คำแปง  งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที่1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเขียนแผนการฝึกอาชีพ  
 5.2 เพื่อสร้างทำความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น 
7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เดือนตุลาคม 
 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน     
ประชุมคณะกรรมการ     
ดำเนินการตามโครงการ     
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา     
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 ได้แก ่
 8.1 ค่าเดินทางสถานประกอบการ จำนวน 6 คน 6*500  = 3,000  บาท 
  8.2 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 36 คน 2*36*30  = 2,160 บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 36 คน 36*40  = 1,440 บาท 
 8.4 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง     = 2,500 บาท 
 8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์     = 5,000 บาท  
 8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร    = 900  บาท  

รวมทั้งส้ิน = 15,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
9.1  เชิงปริมาณ 

  9.1.1 แผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายปรเมศวร์ คำแปง)                          (นายปรเมศวร์ คำแปง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ.................. ................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายปรเมศวร์ คำแปง  งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา
กำลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ เป ็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30น. 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เดือนตุลาคม 
 สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ     
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน     
ประชุมคณะกรรมการ     
ดำเนินการตามโครงการ     
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา     

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 9,800 ได้แก่ 
 8.6 ค่าป้ายไวนิล 1.5*5 เมตร    = 900  บาท 
 8.2 ค่าเอกสารบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 100 เล่ม = 8,900 บาท  

รวมทั้งส้ิน = 9,800 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
9.1  เชิงปริมาณ 

  9.1 นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ               ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายปรเมศวร์ คำแปง)                          (นายปรเมศวร์ คำแปง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการื    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายปรเมศวร์ คำแปง  งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 

        ของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 5.2 เพื่อสร้างทำความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  แผนการฝึกอาชีพของแต่ละสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30 น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เดือน 
 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ     
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน     
ประชุมคณะกรรมการ     
ดำเนินการตามโครงการ     
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา     
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 3,000 ได้แก่ 
 8.1 ค่าเอกสาร       = 3,000  บาท 

รวมทั้งส้ิน = 3,000 บาท   
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 ผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายปรเมศวร์ คำแปง)                          (นายปรเมศวร์ คำแปง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือนายปรเมศวร์ คำแปง  งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    
     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
        ของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน  
และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นที่  4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
       4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
 5.2 เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 08.00 – 16.30 น. 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เดือนกุมพาพันธ์ 
 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ     
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน     
ประชุมคณะกรรมการ     
ดำเนินการตามโครงการ     
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา     
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 ได้แก่ 
 8.1 ค่าเอกสาร       = 3,000  บาท 
 8.2 เอกสารจัดทำวุฒิบัตร    = 2,000 บาท 
       รวมทั้งส้ิน = 5,000 บาท  
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 บันทึกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 

10. การติดตามและประเมินโครงการ 
 10.1 แบบประเมินความนักเรียนนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 10.2 รายงานผลการนิเทศติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายปรเมศวร์ คำแปง)                          (นายปรเมศวร์ คำแปง)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวอังคณา  เครือคำ / งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
 ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา        
 ประเด็นท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวางใน
ทุกสถานที่ทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อการพัฒนาตนเองครอบครัวสังคม ประเทศชาติ ท่ี
สำคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุน การปลูกฝังให้ผู้เรียน มีนิสัย รักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับโครงการพฒันา
ห้องสมุดในสถานศึกษาที่ต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุดที่มี “หนังสือและกิจกรรมดีบรรยากาศดี
บรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด๓ดี” วิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับห้องสมุด  ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการ
อ่าน เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองซึ่งเป็นการสร้าง
สังคมแห่งเรียนรู้ให้เกิดในระดับวิทยาลัยก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีความสะดวก สบายตา น่าสนใจ ทันยุคทันสมัย เป็นส่ิงดึงดูดใจของ
ผู้เข้าใช้บริการ   
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อสัปดาห์ 
  ๒. นักเรียนนักศึกษาอ่านหนงัสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ ๒ เล่ม 
  ๓. นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
  4. นักเรียนนักศึกษาจัดทำบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง/คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้น 
  ๒. ทรัพยากรสารสนเทศและส่ือบริการมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที ่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. ประชุมวางแผนเพื่อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

      

4. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือคำ / งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายท่ี 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
    1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
    3.1 ดำเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การอ่านจัดเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทำให้เกิด
การพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลงการดำเนิน
ชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรก
สำคัญต่อชีวิตประจำวัน กล่าวคือ การอ่านเป็น การแสวงหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการท่ี
สองมีความสำคัญต่อการเรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอน และมี
ความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หาก
เริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่าน
เป็นทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของ การเรียนรู้และการ
พัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลง การดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อ
นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่างหลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียน
บันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 
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6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง  
  2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการห้องวิทยบริการและห้องสมุด 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่     ห้องวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

      

3. ดำเนินงานตามโครงการ       
4. จัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      

5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

      

6. ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

      

7. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนตระหนักเห็นและความสำคัญของการอ่าน การเขียนมากยิ่งขึ้น 
 9.๒. นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน 
 9.๓. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้   
 9.4. นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและเข้าใช้บริการห้องสมุดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



3 
 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
๑. ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน 
การเขียนและการฟัง 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. สำรวจจากสถิติการเข้าใช้สมุด 

๑. แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. บันทึกสถิติการเข้าใช้สมุด 

๒.ร้อยละของนักเรียนท่ีแสวงหาความรู้
จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ตรวจการบันทึกความรู้จากส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงานนักเรียน) 

แบบตรวจการบันทึกความรู้จาก
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ(ช้ินงาน
นักเรียน) 

๔. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานตามโครง 

สอบถามความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวอังคณา เครือคำ)                          (นางสาวอังคณา เครือคำ)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0  
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ครูอังคณา  เครือคำ  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ  
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้  
  3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่  5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             ด้าน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล 4.0” ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงทำให้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับนโยบายนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากอีกทั้งวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้สามารถเพิ่มพูนทักษะและระดับความคิดให้ก้าวทันนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ และสามารถนำไป
ปฏิบัติให้ใช้งานได้จริง โดยตระหนักถึงการให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคตอีกท้ังปัจจุบัน เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่างๆได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ต และ
สมาร์ทโฟนต่างๆ ที่มีความทันสมัยและมีราคาที่ถูกลง จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เข้ากับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันด้วยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อให้นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สามารถเข้า ใช้งาน เรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว       
บนอุปกรณ์ต่างๆท่ีผู้ใช้งานมีอยู่ ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้เกิดคลังความรู้ในรูปแบบของระบบห้องสมุดดิจิทัล ในวิทยาลัยและสนับสนุนการเผยแพร่องค์
ความรู้ต่างๆท่ีมีอยู่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยผ่านแอพพลิเคช่ัน 
 5.2 เพื่อเกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆให้กับบุคลากรของวิทยาลัย รวมถึงผู้ท่ีสนใจ ได้ใช้
บริการข้อมูลได้อย่างสะดวก และท่ัวถึง 
 5.3 เพื่อสามารถขยายขอบเขตการให้บริการ ให้สะดวกรวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อได้โดยไม่ตอ้ง
เดินทางมายังสถานท่ีจริง ด้วยการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล e-Book  
  5.4 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสถาบัน รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ 
และเข้าถึงข้อมูลรูปแบบใหม่ผ่านแอพพลิเคช่ัน ท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
 5.5  ทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบัน ดูทันสมัย ก้าวทัน นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ 
  5.6 เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศของสถาบัน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
ความรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลดปัญหาข้อจำกัดด้านสถานท่ี และสามารถให้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง 
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6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  - นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   - มีห้องสมุดท่ีเป็นคลังความรู้ในรูปแบบของระบบห้องสมุดดิจิทัล ในวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ ห้องวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา  
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๒. อนุมัติโครงการ  
 

 
 

 
 

    

๓. ดำเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใน
การดำเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๔. ดำเนินงานโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

    

๕. สรุปผลรายงาน 
 

       

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สามารถให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลและวีดีโอออนไลน์ ได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง บน
อุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่  
 9.2 สร้างภาพลักษณ์การให้บริการองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับวิทยาลัย ด้วยการให้บริการผ่านแอพพลิเคช่ัน 
บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
  9.3 อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือเนื้อหาการเรียนรู้  ในรูปแบบ      
e-Book เข้าสู่ระบบ และเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานได้ทันที  
  9.4 ลดปัญหาการติดตามหนังสือท่ีถูกใช้งานเกินกำหนด เนื่องจากระบบจะทำการดึงคืนให้อัตโนมัติ 
 9.5 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหนังสือ เนื่องจากหนังสือ e-Book ไม่มีการชำรุด หรือฉีกขาด  
 9.6 นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสถาบันได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ
แอพพลิเคช่ัน บนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ 
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10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวอังคณา เครือคำ)                        (นางสาวอังคณา เครือคำ)  
        ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                      (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      ฝ่าย วิชาการ                  
2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

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

   2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา    
   เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม    

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา 
สมรรถนะสาขางาน สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนจะส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือมีการปรับปรุงรายวิชาท่ีสอน ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 

  5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   มีงานทำตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
  5.3  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคระกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  5.4 เพื่อจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดทำแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทุกคน 
และมีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย คนละ 1 วิชา จำนวน 25 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกคน 
  6.2.2 ครูผู้สอนทุกคนมีปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน 
   

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564 จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ครูผ้สอนฝึก
การจัดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และการปรับปรุง
รายวิชา 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการทั้งสิ้น 15,285  บาท ได้แก่ 

1. ค่าวัสดุ (คู่มือ, แบบฟอร์มการทำแผนฯ, ซองใส่เอกสาร, ปากกา, ดินสอน) = 3,000 บาท 
 2. ค่าอาหารเท่ียง (35 คน * 50 บาท)     = 1,400 บาท 
 3. ค่าอาหารว่าง (35 คน * 2 มื้อ * 30 บาท)    = 2,100 บาท 
 4. ค่าวิทยากร (600 บาท * 6 ชม.* 2 คน)    = 7,200 บาท 
 5. ค่าของท่ีระลึก  (2 ช้ิน * 500 บาท)     = 1,000 บาท 
 6. ค่าป้ายโครงการ       =    585 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการสอนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ทุกคน และมีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย คนละ 1 วิชา จำนวน 
23 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกคนครบทุกคน 
  9.2.2 ครูผู้สอนทุกคนมีปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินโครงการความพึงพอใจ 
  10.2 รายงานผลการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงรายวิชา 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                  ............./...................../................. 
 
 
 
 
ลงชื่อ....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) ระดับสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      ฝ่าย วิชาการ                 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

ประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั ้งใจ       

ในการศึกษาหาความรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อันนำไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อให้เกิด
ความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคน
เก่งสู่โลกอาชีพ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นเตือนทักษะทางด้านวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีได้มีการปรับปรุง
แก้ไขอยู่เป็นประจำ         

 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพของตนเอง 

5.2 เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเรียนรู้จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 
5.3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม 
5.4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละสาขาไปแข่งขันระดับ อศจ. เชียงราย 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 6 แผนกวิชา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง 
 ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี  เทคนิคพื้นฐาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.เชียงราย 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2564 จัดโครงการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพระดับสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 
ดำเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

พฤศจิกายน 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 19,585  บาท ได้แก่ 
   ทักษะงานจักรยานยนต์   2,000  บาท 
   ทักษะเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  2,000 บาท 
   ทักษะทางบัญชี    1,500 บาท 
   ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1,500 บาท 
   ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 3,000 บาท 

ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  3,000 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 ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่าง
 ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี เทคนิคพื้นฐาน       
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 แต่ละแผนกมีตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. เชียงราย 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ      
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    

 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียน 2/2564, 1/2565) 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      ฝ่าย วิชาการ                   
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล   

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และ
 สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล        
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ   
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ประเด็นที่ 3.1 ครูผู้สอน  

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
       3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้
สถานศึกษาคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะต้องเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เรียนมีความสำคัญที ่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา สมรรถนะสาขา
งาน สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
จัดเตรียมความพร้อมของส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ท่ีสนับสนุนจะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน  
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

 

5.วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
5.๒ ครูจัดการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
5.๔ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 



2 
 
5.๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้เข้าสู่มาตรฐานตามท่ีกําหนด  

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครูผู้ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน จำนวน 25 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและสามรถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ  
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2564 – 1/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เมษายน 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 1,700  บาท ได้แก่ 
    1. แฟ้มเอกสาร      
    2. กระดาษปก  
    3. 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              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพิราพร  สุขวนิช งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
      ฝ่าย วิชาการ                    
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล   

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และ
 สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล        
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
   2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
  จัดการเรียนการสอน  
  ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
  ประเด็นที่ 3.1 ครูผู้สอน  
   3.1.1 การจัดการเรียนการสอน  
   3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้
สถานศึกษาคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะต้องเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู ้เรียนมีความสำคัญที ่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและหลักการของหลักสูตร จุดประสงค์หรือสมรรถนะสาขาวิชา สมรรถนะสาขา
งาน สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
จัดเตรียมความพร้อมของส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ท่ีสนับสนุนจะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน  
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

 

5.วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีส่ือช่วยในการจัดเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
5.๒ เพื่อให้การจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5.๓ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. ทุกระดับช้ัน มีหนังสือเรียนเพื่อใช้ในประกอบการเรียนครบทุกคน ทุกวิชา 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื ่อที ่หลากหลาย และการสอนได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 2564 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2564 – 1/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เมษายน 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. ทุกระดับช้ัน มีหนังสือเรียนเพื่อใช้ในประกอบการเรียนครบทุกคน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 

9.1.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามการนิเทศการจัดการเรียนการสอน      
   
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                    ............/...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                ............/...................../................. 
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ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                      (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                       ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจิรารุ ศิติสาร      งาน วัดผลและประเมินผล 
                    ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
 กลยุทธ์ที ่พัฒนาระบบการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
 ประเด็นที่ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที ่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการเกี ่ยวกับการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ มีการจัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที ่กำลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั ้นปีที ่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ช้ั นปีที ่ 2 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และในปีท่ีผ่านมาได้
มีการทดสอบโดยการจัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในปีที่ผ่านมานั้นผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กำหนดไว้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ก่อนสอบจริงและหวังผลให้นักเรียน นักศึกษามีผล
คะแนน V-NET ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทางงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้ทำโครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 และสนองตอบต่อ
นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ ทักษะ ตรงตามสาขาวิชา 
 

6. เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา จำนวน 79 คน 
  6.1.1 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 82 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มกราคม 2564 

นักเรียน นักศึกษาเข้ารับ
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2564 
ดำเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000  บาท ได้แก่ 

8.1  วัสดุฝึกในการ       =  19,700 บาท 
8.2  กาวสองหน้าบาง (10 อัน x 30 บาท)     =      300 บาท 

           รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)   =  20,000  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       ( นายจิรารุ ศิติสาร )            ( นายจิรารุ ศิติสาร )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ......................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ   ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                        ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจิรายุ ศีติสาร   งาน วัดผลและประเมินผล      
                 ฝ่าย วิชาการ     
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
        1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียน
ต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด และเป็นเงื่อนไขใน
การสำเร็จการศึกษา  
  ดังนั้นเพื่อเป็นการทดสอบผู้เรียน ทางงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน
สู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 และสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน 
 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้วัดความรู้ ทักษะ ตรงตามสาขาวิชา 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา  
   6.1.1 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มกราคม 2565 

นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาสู่การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม 2565 
ประชุมคณะกรรมการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
ดำเนินการตามโครงการ กุมภาพันธ์ 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าป้ายไวนิล สูง 1 เมตร*ยาว 3. เมตร    = 585 บาท 
  8.2 วัสดุดำเนินการ      = 9,415 บาท 
      รวมทั้งส้ิน = 10,000   บาท  
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ และทักษะวิชาชีพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ผลจากนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการพัฒนาสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       ( นายจิรายุ ศีติสาร )            ( นายจิรายุ ศีติสาร )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นางสาวพิราพร สุขวนิช   แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
   ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 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 
ตามท่ีสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพอาคาร

เรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้กำหนดโครงการ Big Cleaning 
Day  ประจำภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 ขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในสาขา
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีประสิทธิภาพใน
การเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการดำเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลังและของสถานศึกษา  อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายการ
จัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  25  คน  
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ชั้น 1, 2 และช้ัน 

 3 ครบทุกห้องเรียน 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
   6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
 ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 1. ทำความสะอาดสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ดำเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 4,765  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 5,000  บาท 
8.2  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390  บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )   =       5,390  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขางานคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง           
 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 40 คน 
 

  9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง          

 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ด้วยความมีน้ำใจและมีความสามัคคี   
 9.2.2 นักเรียน นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                      (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ   ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................             ............./...................../................. 
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ  
ภาคเรียนท่ี 2/2565 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นางสาวพิราพร สุขวนิช   แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    
  ❑ โครงการตามภาระงานประจำ      
  ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

 และระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปีให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำมาใช้ในการเรียน 
ภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ และการทำงานกราฟิก ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 และ ภาคเรียนที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานบำรุงรักษา
คอมพิวเตอร์และงานด้านกราฟิก กับนักเรียน ที่ไม่มีในรายวิชาที่สอนและเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำลังทุกชั้นปีในภาคเรียนท่ี 
1/2565 และ ภาคเรียนท่ี 2/2565 นี้ต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค์ 
  5.1. เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ 
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งหมด 25 
 คน เข้ารับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ทั ้งหมด 
 ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ  
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก 
ผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ  ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 13,500  บาท 

 8.1  ค่าของท่ีระลึก 2  ช้ินๆ ละ 500 บาท    = 1,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง  = 7,200 บาท 
 8.3  ค่าอาหารว่าง 25 ชุด x 25 บาท x 4 มื้อ    =  2,500 บาท 
 8.4  ค่าอาหารกลางวัน 25  ชุด x 35 บาท     = 1,750  บาท 
 8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน     =    585  บาท 
 8.6  ค่าเอกสารประกอบการอบรม     = 2,500 บาท 

   รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งหม่ืนห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )   =       15,535  บาท 
 

11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  11.1  เชิงปริมาณ 
      11.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง         
 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวน 25 คน 
  11.2 เชิงคุณภาพ 
      11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
 พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการ
 ประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
 

12.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                          (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                     (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................ ..รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นางสาวพิราพร สุขวนิช   แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
 ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ประเด็นท่ี  5   ด้านปัจจัยพื้นฐาน    
5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจึงตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน จึงต้องทำการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์อันได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ที่มีความ
เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ ลำโพงขยายเสียงไมโครโฟน เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบแผนผังการวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้
บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด 
     

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการจัดการเรียนการสอน และมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม 
 5.2 ครูผู้สอนจัดการจัดการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน 
6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๑. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งานจำนวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
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  ๑. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องคอมพร้อมใช้
งาน บรยากาศเหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน 
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ให้แสงสว่าง และพัดลม
ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....10,000......บาท 
  - ระบบไฟฟ้า, หลอดไฟ 
  - ระบบไฟฟ้า, พัดลม 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
  9.2. ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 

 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)                     (นางสาวพิราพร  สุขวนิช)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
         (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
      
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ 
ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชาญชัย  แก้วเถิน    หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์  
      ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 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 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยให้

สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนำอาชีพ ด้วยการนำนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการท่ีตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยต้องกำหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1. ลักษณะธรรมชาติและการปฏิบัติของงานอาชีพ 
2. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
3. สายงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ 
4. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และหรือช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ 
5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในอาชีพ 
โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งทาง

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง
ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาช่างยนต์ ของนักเรียนท่ีกำลังเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565  
 

5.วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดี 
หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  

  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 50 คน  ได้ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
 ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ ทั้งหมดได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและ
 ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ 
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ปีการศึกษา 2565  

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2565 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท 
           รวมทั้งสิ้น (ห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)   = 5,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการ
 ปฏิบัติงาน จำนวน 50 คน   

9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน
 การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นมีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หลังจากเรียนจบในสาขางานของ
 ตนเอง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายชาญชัย  แก้วเถิน)     (นายชาญชัย  แก้วเถิน)          
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                    (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                       ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างยนต์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชาญชัย  แก้วเถิน   หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์ 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1   มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 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 
ประเด็นที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 

พ.ศ. 2555 – 2569 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ีทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน และมีห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็น
กำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 ดังนั้น สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงขอดำเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับบรรยายกาศห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ให้
เป็นไปตามนโยบายในการการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 – 2569 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างยนต์ 
5.2 เพื่อปรับบรรยายกาศห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู ้

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน จำนวน 2 พื้นท่ี 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งาน จำนวน 80 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
   6.2.2 พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานตามศูนย์บริการยานยนต์ 
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ปีการศึกษา 2565  

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2565 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน บาท 
8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์    40,000    บาท 

 
           รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน)   = บาท 

 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
            9.1.1 พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน จำนวน 2 พื้นท่ี  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายชาญชัย  แก้วเถิน)     (นายชาญชัย  แก้วเถิน)          
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                ............./...................../................. 
  



 
 
ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                    (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                         ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชาญชัย  แก้วเถิน    หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์  
      ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1   มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

                                และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 
ด้านที่ 1   ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจซ่อม ติดตั้ง เปลี่ยน ถ่าย 

ปรับต้ัง เปล่ียนช้ินส่วนอุปกรณ์ และการบำรุงรักษาท่ัวไปเกี่ยวกับรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ด้วย เครื่องมือ
ธรรมดา และเครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์ ทดสอบ ค้นหาสาเหตุ วินิจฉัยช้ินส่วนและการจัดระบบงานบำรุงรักษา เป็นช่างท่ี
มีจิตสำนึกอุปนิสัยที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพช่างยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับท่ี 9)
ให้ สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1  มีอัตราค่าจ้างเป็นเงินไม่น้อยกว่า 375 บาท/วัน ซึ่งมากกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ คือ 300 บาท/วัน ทำให้นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ มีทักษะในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับอัตราค่าจ้างต่อวันมากกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ  
  ดังนั้น สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงขอดำเนินโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ได้รับอัตราค่าจ้างต่อวันมากกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานในศูนย์บริการต่าง ๆ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5.2 เพื่อนักเรียนมีทักษะในการซ่อมบำรงุรักษารถยนต์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับ ปวช.3 จำนวน 24 คน 
   6.1.2 นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์  ระดับ ปวส.2 จำนวน 12 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   6.2.2 นักเรียนมีทักษะในการซอ่มบำรุงรักษารถยนต์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ปีการศึกษา 2564  

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2564 

ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2564 
ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน บาท 
8.2  ค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน     3,600 บาท 
8.3  ค่าอาหารกลางวัน  36 คน x 40 บาท x 1 มื้อ   1,440 บาท 
8.4  ค่าอาหารว่าง 36 คน x 25 บาท x 2 มื้อ    1,800 บาท 
8.5  ค่าป้ายไวนิล           390 บาท 
           รวมทั้งสิ้น     7,230 บาท 

 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
            9.1.1 นักเรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกคนได้รับใบรับรองมาตรฐาน จากสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 นักเรียนมีทักษะช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
       9.2.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อสาขาวิชาช่างยนต์ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นายชาญชัย  แก้วเถิน)     (นายชาญชัย  แก้วเถิน)          
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                 ............/...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงาน    นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว   แผนกวิชา  การบัญชี  
      ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1   มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 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  
ประเด็นที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางานเพื่องานบัญชี โดยมี
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่มีอุปกรณ์ปล๊ักไฟ ท่ีไม่สามารถใช้การได้  จำนวน 1 แถว  
  ดังนั้น แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง  จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนก
วิชาการบัญชี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
5.2 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้  จำนวน 1 แถว 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 1. จัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้า

  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000  บาท 

8.1  อุปกรณ์ ไฟฟ้า    5,000 บาท   
                       รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันบาทถ้วน )       

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  ผลผลิต 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา   ท่ีเรียนห้องคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 20  คน 
  9.2 ผลลัพธ์ 

 9.2.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  9.2.2 มีระบบไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์ไว้สำหรับการเรียนการสอน 
10. ปัญหาและอุปสรรค 

-   
11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  13.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ ภาคเรียนท่ี 2/2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    
  ❑ โครงการตามภาระงานประจำ      
  ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

และระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ทุกชั้นปีให้มีความรู้  ความสามารถ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำมาใช้ในการเรียน ภายใน
วิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ  และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาทางไฟฟ้ากำลัง 

ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจึงได้จัดโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาค
เรียนท่ี 1/2565 และ ภาคเรียนท่ี 2/2565 ขึน้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้ากับนักเรียน ท่ีไม่มีในรายวิชาท่ีสอน
และเพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลังทุกช้ันปีในภาคเรียนท่ี 1/2565 และ ภาคเรียนท่ี 2/2565 นี้ต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5.2   เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิช่างไฟฟา้กำลังของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มีวิสัยทัศน์และ 
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีดี หลังจากเรียนจบจากสาขางานของตนเอง  
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท้ังหมด 40 คน เข้า
รับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ทั้งหมด ได้รับความรู้
ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ  
 
 
 
 



2 
 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก 
ผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง 
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และภาคเรียน
ท่ี 2/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ  ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 13,500  บาท 

8.1  ค่าของท่ีระลึก 2  ช้ินๆ ละ 500 บาท    = 1,000  บาท 
8.2  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง  = 7,200 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 40 ชุด x 25 บาท x 2 มื้อ    =  2,000 บาท 
8.4  ค่าอาหารกลางวัน  40 ชุด x 35 บาท     = 1,400  บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 2   ผืน     = 780  บาท  
8.6  ค่าเอกสารประกอบการอบรม     = 1,120 บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน )   =       13,500  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง มี
ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน จำนวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
      9.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชพีเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์    แผนก วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1   มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 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  
ประเด็นที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางสาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนระบบสารสนเทศนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
เรียนการสอนจำนวน 5 เครื่อง ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมานั้น ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมายังไม่ได้
มีการปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที ่ใช้ในการเรียนการสอน และขาดการดูแลรักษา ทำให้ในปัจจุบันมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 2 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน และเพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการทำงานและเต็มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสาขางาน
ไฟฟ้ากำลังนั้น  
  ดังนั้น ทางสาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง 
 

5.วัตถุประสงค์ 
5.๑ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5.2 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจำนวน 8 เครื่อง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สาขางานไฟฟ้ากำลังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 1. จัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารสี  
2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
อาทิเช่น แรม ฮาร์ทดิกส์ แหล่งจ่ายไฟ
ฯลฯ เพื่อนำมาทดแทนของท่ีชำรุด
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ 
3. จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน 
4. จัดหาตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 

ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 77,500  บาท 

8.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 เครื่อง ละ 15,000บาท 75,000 บาท  
8.2  ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตู้    2,500   บาท           

รวมทั้งสิ้น  ( เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )                77,500  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์ไว้สำหรับการเรียน
การสอน จำนวน 6 เครื่อง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  9.2.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีสมบูรณ์ไว้สำหรับการเรียนการสอน 
 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
-   

11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  13.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                 ............/...................../................. 
   



 
 
ลงชื่อ....................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
  ............./...................../.................              ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   แผนก วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่   1   มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 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  
ประเด็นที่ 5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2543 รวมท้ังส้ิน 

20 ปี แล้วนั้น แต่ทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และรอบ ๆ บริเวณแผนก ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความสวยงาน
มากเท่าที่ควร ยังเป็นแนวป่ารกทึบ ทางเข้าแผนกยังเป็นดินลูกรังอยู่ เกิดปัญหาเวลาหน้าฝน ฝนตกที่ไรทำให้พื้นดิน
บริเวณหน้าแผนกท่ีแต่โคลน เมื่อนักเรียนเดินขึ้นมาเรียนทำให้เกิดความสกปรกในแผนกเป็นอย่างมาก เพื่อให้แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลังเกิดความสวยงาม และรองรับนักเรียนที่มาเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา 
นักเรียนทวิศึกษาและผู้พบเห็น 

 ดังนั้น ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ได้ความสวยงามบริเวณทางเข้าแผนกและบริเวณโดยรอบ 
ของแผนก เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มาเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนทวิศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชาวบ้านท่ีพบเห็น มีความสวยงามน่าเรียนน่าส่งลูกหลานมาเรียนอีกครั้ง 
 

5.วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อพัฒนาบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
5.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาจัดสวน บริเวณรอบ ๆ ให้น่าเรียนให้ทันสมัย 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและรอบ ๆ แผนกจำนวน 1 ลาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 1. จัดหาอุปกรณ์ในการเทคอนกรีต
หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
2. จัดหาโต๊ะนั่งพักผ่อนสำหรับ
นักเรียน 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 ลานคอนกรีตหน้าทางเข้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและรอบ ๆ แผนกจำนวน 1 ลาน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ได้ลานคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าแผนกและรอบ ๆ ให้เกิดความสวยงาม 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   แผนก วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
       ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
   ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 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 
 ตามที่สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

สภาพอาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจึงได้กำหนดโครงการ          
Big Cleaning Day  ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และ 2/2565 ขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ทัศนวิสัยและความ
สะอาดภายในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อันจะส่งผลให้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสถานศึกษามีความสวยงาม     เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน มี
ประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

 ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื ่อยมาในการ
ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและของสถานศึกษา  อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อ
นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  40  คน  
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ช้ัน 2 และช้ัน 3 

 ครบทุกห้องเรียน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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  6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 1. ทำความสะอาดสาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง 
2. ดำเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 และ 2/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 4,765  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 5,000  บาท 
8.2  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390  บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )   =       5,390  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรม     
 Big Cleaning Day จำนวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  สาขางานไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 
 Big Cleaning Day ด้วยความมีน้ำใจและมีความสามัคคี   

 9.2.2 นักเรียน นักศึกษา  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- อุปกรณ์ทำความสะอาดมีไม่เพียงพอ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ Big Cleaning  Day  
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี   แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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  
ประเด็นที่ 5.1   อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

สภาพอาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการจึงได้กำหนด
โครงการ Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ทัศนวิสัยและความ
สะอาดภายในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการอันจะส่งผลให้แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและสถานศึกษามีความ
สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดี
ในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่างเต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื ่อยมาในการดำเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ และของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้าน
ความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 

5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  20  คน  
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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  6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

เดือน พฤศจิกายน 2564 1. ทำความสะอาดแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ 
2. ดำเนินการตัดหญ้ารอบ ๆ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
3. ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ แผนก
วิชาอาหารและโภชนาการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2564 
ประชุมคณะกรรมการ เดือน พฤศจิกายน 2564 
ดำเนินการตามโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เดือน พฤศจิกายน 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 4,765  บาท 

8.1  ค่าวัสดุ        = 3,500  บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 20 ชุด x 25 บาท x 1 มื้อ    =  500 บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390  บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( สี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )   =       4,390  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง            
 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  จำนวน 20 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ด้วยความมีน้ำใจและมีความสามัคคี   

 9.2.2 นักเรียน นักศึกษา  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. ปัญหาและอุปสรรค 
- อุปกรณ์ทำความสะอาดมีไม่เพียงพอ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)                    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
    
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี /แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัด 
การเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่  5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน    
   5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  5 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอน ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ยังไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านทฤษฎี ด้านการ
ปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนท่ียังไม่ครบถ้วน  

ดังนั้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง” ขึ้นมาเพื่อทำการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การ
จัดเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 
 5.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนในการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สาขาอาหารและโภชนาการ มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีครบถ้วน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ระบบการปฏิบัติการของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการที่เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
 เดียวกัน 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ  
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.... 53,790......ได้แก่ 

8.1  โต๊ะแสตนเลส      จำนวน 6 ตัว   18,000 บาท 
 8.2  เตาแก๊สพร้อมถัง      จำนวน 4 ชุด   20,000 บาท  
 8.3 เครื่องผสมอาหาร     จำนวน 1 ชุด   15,790 บาท 

รวมทั้งสิ้น  ( ห้าหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) =        53,790 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนครบถ้วน 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)                    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................     
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................ 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องด่ืม 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี / แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ       ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ    
   โครงการตามภาระงานประจำ      
  ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

 ในประเทศและระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2561 

 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการได้เล็งเห็นความสำคัญความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพบริการใน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเพื่อให้นักเรียนที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปีให้มีความรู้  
ความสามารถเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องด่ืม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
และนำมาใช้ในการเรียน ภายในวิทยาลัยฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องด่ืม ในวิชาอาหารและโภชนาการ 

ทางสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจึงได้จัด โครงการอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเบเกอรี่ และเครื่องด่ืม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้
ความรู้ การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และการบริการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อให้
ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนรวมท้ังส่งเสริมให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพใน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับ 
ปวช.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการทุกช้ันปีในภาคเรียนท่ี 1/2565 นี้ต่อไป 

 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องด่ืม และบริการเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ี
สูงขึน้ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการของ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง มี
วิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องด่ืม และบริการท่ีดี หลังจากเรียนจบจาก
สาขางานของตนเอง  
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
ท้ังหมด 30 คน เข้ารับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญเพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1. นักเรียนระดับ ปวช.1-3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
ท้ังหมด ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีเหมาะสม ถูกต้องต่ออาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องด่ืม และบริการ
  

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 1. เข้ารับการอบรมรับความรู้จาก 
ผู้เช่ียวชาญด้านการผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องด่ืม และ
บริการ ในสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 
2. เข้ารับการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท 

8.1  ค่าของท่ีระลึก 2  ช้ินๆ ละ 500 บาท     = 1,000  บาท 
8.2  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 200 บาท/ช่ัวโมง  = 2,400 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง 35 ชุด x 25 บาท x 2 มื้อ    =  1,750 บาท 
8.4  ค่าอาหารกลางวัน  35 ชุด x 45 บาท x 1 มื้อ    = 1,575  บาท 
8.5  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1  ผืน     = 390  บาท 
8.6  ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการอบรม     = 2,885  บาท  

           รวมทั้งสิ้น  ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน )    =       10,000  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 
     11.1.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และ
บริการ  จำนวน 30 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
     11.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.1-3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการของ  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี่ เครื่องด่ืม และบริการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  หลังจากเรียนจบในสาขางานของตนเอง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  12.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)                    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                ............./...................../................. 
 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                     (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................              ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรัชชานนนท์ มหาวรรณศรี / แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุง่สร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล   
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  ประเด็นที่  4  
   ด้านที่  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่โดยให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะนำอาชีพ ด้วยการนำนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการท่ีตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน โดยต้องกำหนดขอบเขตและสาระของการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

1. ชนิดและลักษณะของกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ในสายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
2. สานงานการผลิตหรือบริการของอาชีพ 
3. โอกาสหรือช่องทางการประกอบอาชีพ และช่องทางการตลาดรวมทั้งแนวโน้มอาชีพใหม่ๆ 

 โดยให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ในสถานศึกษานั้นๆ ซึ่ง
ทางแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  การ
สอนมากที่สุด และนักเรียนสามารถนำความรู้ที ่ได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขาอาหารและโภชนาการ ของนักเรียน 
นักศึกษาต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำความรู้

ท่ีได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์
และมุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีดี 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 จำนวน 20 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
นักเรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประกอบวิชาชีพในสาขางาน  
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา  1 ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ 

เดือนกรกฎาคม 2565 1. นำนักศึกษาศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการท่ีกำหนดไว ้
 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
เดือนกรกฎาคม 2565 

ประชุมคณะกรรมการ เดือนกรกฎาคม 2565 
ดำเนินการตามโครงการ เดือนกรกฎาคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 

เดือนกรกฎาคม 2565 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 3,300 ได้แก่ 

8.1  ค่ากระเช้าผลไม้ 3 ช้ิน      = 1,110  บาท 
 8.2  ค่าอาหารว่าง 20 ชุด x 25 บาท x 2 มื้อ   =  1,000 บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน 20 ชุด x 40 บาท x 1 มื้อ   =  800 บาท 

8.4 ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1 ผืน    = 390  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำความรู้ท่ีได้ไป
ประกอบวิชาชีพในสาขางานท่ีเรียน 
 9.2 นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีวิสัยทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ีดี 
 9.3 นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)                    (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 

 



3 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active learning 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือคำ  หมวดวิชา ภาษาไทย   
         แผนก วิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
 อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
 ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
   2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  และมีผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 

  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจากการผู้บรรยายเป็น คณะ
ผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก และแนะนำการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วย
วิธีการต่าง ๆ และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นเรียกว่า  Active 
Learning การสอนด้วยวิธีการ Active Learning จะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้
อำนวยความสะดวก แนะนำช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีขึ้น การ
จัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนใน การแสวงหาและป้อน
ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การเรียนรู้หากมีความ
หลากหลายท้ัง ส่ือธรรมชาติส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และ ส่ืออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัด   การเรียนรู้เป็นไปอย่าง 
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา                                  
  ดังนั้นหมวดวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู
คิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อ การการเรียนรู้และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 5.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้  
  2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจกับห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ  
 Active learning  
 6.2 เชิงคุณภาพ            
  1. นักเรียนร้อยละ 80 ที ่ใช้ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แบบ Active learning มีคุณลักษณะที่พึง
 ประสงค์ท่ีหลักสูตรกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับดี  
  2. ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสามารถประกอบการเรียนการสอนได้เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
  

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  ห้องเรียนวิชาภาษาไทย 
 7.2 ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 .  ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผน เ พื่ อ
มอบหมายหน้าท่ี 

      

3. ดำเนินงานตามโครงการ       
4. จัดทำแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

      

5. สอบถามความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

      

6. ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

      

7. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

      

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. ครูและนักเรียนใช้การเรียนการสอนการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 9.2. ครูและนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 9.3. ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวอังคณา เครือคำ)                         (นางสาวอังคณา เครือคำ)   
     ............./...................../.................                      .........../...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอังคณา  เครือคำ /  
                                              หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
 ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
   1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 3.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านท่ี 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3.1 ดำเนินกิจกรรมโดยผู้เรียนโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (หรือองค์การ
ยูเนสโก) ได้ประกาศให้ท่านสุนทรภู่ เป็นกวีเอกของโลก ผลงานของท่านเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นที่ยอมรับ
จากทั่วโลก บรมครู “สุนทรภู่” ได้ฝากผลงานไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางภาษาไทย ท่านจึงได้รับการ
ยกย่องให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก  เมื่อครบปีเกิดจึงได้กำหนดให้วันเกิดของท่านคือวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่”เพื่อ  เชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณ ท่านนับเป็นบรมครูคนสำคัญด้านภาษาไทย 
ภาษาไทยถือเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เรามีภาษาไทยเป็นส่ือกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพน
ต่อ  การดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลความเจริญก้าวหน้าของโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้
ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างน่าวิตก ทั้งนี้เพื่อ
กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยทั้งชาติตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย สำนักงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไทย ได้กำหนดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อ
ทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปทางหมวดวิชาภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการ
สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของครูกลอนสุนทรภู่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ภาษาไทย ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก และอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้าน
ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบรมครู “สุนทรภู่”  
 5.2 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้อง 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  
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6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๑. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ  
  ๒. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้พัฒนาทักษะภาษาไทย 
  ๓. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ ๘๐ เลือกใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ            
  ๑. นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
  ๒. นักเรียนนักศึกษาได้พฒันาทักษะด้านภาษาไทย 
  ๓. นักเรียนตระหนกัถึงความสำคัญของวันภาษาไทยและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 สถานที่ ห้องเรียนวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา 1 ภาคเรียน         
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 
มิถุนายน กรกฎาคม 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ    

2. ประชุมวางแผนเพื่อมอบหมายหน้าท่ี    
3. ดำเนินงานตามโครงการ    
4. ท่ีปรึกษาโครงการประเมินและสรุป
ความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุง 

   

5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ    
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ   อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....6,000......บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรมครู “สุนทรภู่”  
 9.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีความกล้าแสดงออก  
 9.3 นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ สมบัติวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสืบไป 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10. ประเมินจากความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวอังคณา เครือคำ)                         (นางสาวอังคณา เครือคำ)   
     ............./...................../.................                        ............/...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
    
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256๕ 
1. ช่ือ บุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง  แผนก สามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
 ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 
  ตัวชี้วัดท่ี ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  

  ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียน

ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการ
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที ่ถูกต้อง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการ 
เรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต และรู้จัก
พัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง ในปัจจุบัน 

 

5. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการนำเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 4. เพื่อให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปวช.1- ปวช.2 และ นักเรียน ปวส 1. จำนวน 150 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

      7.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 256๔ 
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 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

      ท่ี กิจกรรม ปีการศึกษา 256๕ ผู้ปฎิบัติ หมายเหตุ 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค.   

1 เสนอกิจกรรมต่อท่ีประชุมคณะครูเพื่อ
พิจาณาอนุมัติงบประมาณ 

     นางสาวกรรณิการ์ 
 

 

 
2 เสนอกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
     นางสาวกรรณิการ์  

 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ      นางสาวกรรณิการ์  

 
4 ประชุมวางแผน      คณะครู  

 
5 ดำเนินงาน 

5.1กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     นางสาวกรรณิการ์ 

 
 

 
6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม      นางสาวกรรณิการ์  

 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ  ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน❑  งบอื่น ๆ 
   งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน  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.ปากกาลบคำผิด           900 บาท 
6.ดินสอ             144 บาท 
7.ค่าของรางวัลฐานนันทนาการ         1,604 บาท 
8. ค่าฐานยิ่งจรวดขวดน้ำ           3,000บาท 

            8,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  (แปดพันบาทถ้วน)      
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9. ผลที่คาดจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
            2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
 

10.การติดตาม และประเมินผล 
 10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)                 (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)  
     ............./...................../.................                      ............/...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 256๕ 
1. ช่ือ บุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง  แผนก สามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
 และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 
  ตัวชี้วัดท่ี ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  

  ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักเรียน

ควรแสวงหาความรู้และประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียนควบคู่ไปด้วย กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการ
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที ่ถูกต้อง  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการ 
เรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิต และรู้จัก
พัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง ในปัจจุบัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการนำเสนอผลงานตนเอง กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
4. เพื่อให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ตรงไปประยกุต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ปวช.1- ปวช.2 และ นักเรียน ปวส 1. จำนวน 150 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

7.   กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 256๔ 
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7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ปีการศึกษา 256๕ ผู้ปฎิบัติ หมายเหตุ 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค.   

1 เสนอกิจกรรมต่อท่ีประชุมคณะครูเพื่อ
พิจาณาอนุมัติงบประมาณ 

     นางสาวกรรณิการ์ 
 

 

 
2 เสนอกิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 
     นางสาวกรรณิการ์  

 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ      นางสาวกรรณิการ์  

 
4 ประชุมวางแผน      คณะครู  

 
5 ดำเนินงาน 

5.1กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     นางสาวกรรณิการ์ 

 
 

 

6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม      นางสาวกรรณิการ์  

 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ  ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน❑  งบอื่น ๆ 
   งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน  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.ปากกาลบคำผิด           900 บาท 
6.ดินสอ             144 บาท 
7.ค่าของรางวัลฐานนันทนาการ         1,604 บาท 
8. ค่าฐานยิ่งจรวดขวดน้ำ           3,000บาท 

            8,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  (แปดพันบาทถ้วน)      

 
 
 



3 
 

 
9. ผลที่คาดจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
            2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
10.การติดตาม และประเมินผล 
 10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)                 (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)  
     ............./...................../.................                             ............/...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
1.ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง แผนก สามัญสัมพันธ์ 
2.ลักษณะโครงการ  ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
  ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
          3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
         ยุทธศาสตร์ที 1 มุ ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
 ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
       กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ ระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
 ประเด็นที่ 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา หมายถึง งานการศึกษาเกี่ยวกับเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งของนักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เพื่อการค้นพบองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ ลงมือปฏิบัติตามแผน เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล เป็นผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่ได้จากการสำรวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียนระดับ 
ปวช. หรือระดับ ปวส. ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้องค์ความรู ้หรือวิธีการใหม่หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
เรียนรู้และทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 5.๒ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา และ ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
นักศึกษาผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นท่ีสนใจ 
 

6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

6.1 นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน ๖๐ คน สามารถคิดประดิษฐ์โครงงานส่งประกวดได้ 
เชิงคุณภาพ 

6.2 นักเรียนนักศึกษาสามรถ คิดค้นโรงงานส่ิงประดิษฐ์ได้ 
 

7. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ พร้อมแสดงผังขั้นตอนการดำเนินงาน 
 7.1 สถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 พฤษภาคม – สิงหาคม 256๕ 
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 7.3 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
26–30 สิงหาคม๖๕ - ช้ีแจงกติกา ระเบียบและแนวทางการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- แนวทางการบริหารงบประมาณ 
- การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- กำหนดวันเวลา สถานท่ีจัดการประกวดฯ  

 

๒.ประสานงานและประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2-6 กันยายน ๖๕ แนวทางการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค 

 
๓.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ. 
4-8 พฤศจิกายน ๖๕ - อศจ.ส่งแผนการประกวดและรายช่ือคณะกรรมการ

ระดับ อศจ. ให้ ศสพ.ภาค 
 

 - สถานศึกษาส่งแบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
ให้อศจ. 

 

11-22 พฤศจิกายน 
๖๕ 

- จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

 - สรุปผล  
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่นๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้แก่ 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

            ๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
 

10.การติดตามและประเมินผล 
 ๑. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
       (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)                 (นางสาวกรรณิการ์ เค้าหม่อง)  
     ............./...................../.................                           ............/...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ        ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงหแ์ก้ว)  
     ............./...................../.................                         ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ  Christmas’s Day 
1. ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      
     โครงการใหม่   
     อื่นๆ 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานภายใน ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุมีผล 
- การมีภูมิคุ้มกัน 
- เงื่อนไขความรู ้  
- เงื่อนไขคุณธรรม 

นโยบาย กระทรวงศึกษา 
- การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา 
- การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
- การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

 ค่านิยม 12 ประการ  
- ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
- ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
- มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

1. ผู้รับผิดชอบ  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
2. แผนก/งาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

 

3.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียนทวิศึกษา นักเรียน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับความรู้ท้ังทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
และคุณภาพของผู้เรียนทวิศึกษาจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศดังนั้นการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้รู ้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของ
ต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ ซึ่งควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนทวิศึกษา นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้งยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าวให้แก่
เด็กและเยาวชน อีกทั้งการเรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป็นท่ีจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝน
ด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการส่ือสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

 

4. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส

และวันขึ้นปีใหม ่
๒. เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 
๓. เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมใน

โครงการ 
๔. เพื่อเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 



2 
 

๕. เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

5. เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและครู รวม 150 คน  
2. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆในเทศกาลวันสำคัญ 

ร้อยละ 100 
8.2  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งและครู เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆในเทศกาลวันสำคัญ  
3. นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีคุณภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ 
4. นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความกล้าแสดงออกในการส่ือสารภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น 
6.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. เขียนโครงการ    
2. เสนอขออนุมัติโครงการ    
3. ดำเนินการ    
4. สรุปรายงานผล    

 

7.   งบประมาณในการดำเนินโครงการ  ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ 17,850 บาท 
 10.1  ค่าอาหารกลางวัน ( ครู 40 คน*50บาท )   =    2,000 บาท 

10.2  ค่าอาหารกลางวัน ( นักเรียน 110 คน*35บาท)  =    3,850 บาท 
10.3  ค่าอาหารว่าง (ครู 40*30*2) (นักเรียน 110*30*2) =    9,000 บาท 
10.4  ค่าวัสดุ,ป้าย      =    3,000 บาท 

 รวมทั้งส้ิน  (สองหมื่นบาทถ้วน)    =  17,850 บาท  
 

8.   ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
   11.1  ผลทางตรง 
  11.1.1 นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีถูกต้องเกิดค่านิยม
 ท่ีดี 
  11.1.2 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ 
  11.1.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 

  11.2  ผลทางอ้อม 
   11.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

11.2.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 

12.   การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 12.2  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

(นายมารุต  รื่นรวย)                                        
............./...................../................. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(English Day Camp) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
กำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง     ✓ โครงการใหม่  อื่นๆ 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐานภายใน ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
- ความพอประมาณ 
- ความมีเหตุมีผล 
- การมีภูมิคุ้มกัน 
- เงื่อนไขความรู ้  
- เงื่อนไขคุณธรรม 

นโยบาย กระทรวงศึกษา 
- การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา 
- การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
- การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรการทวิภาคี 
มาตรฐานที่ 1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (การประกันคุณภาพการศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 

ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (การประกันคุณภาพ 

การศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
มาตรฐานที่ 2.  ตามกฎกระทรวง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การประกัน 

คุณภาพภายนอก) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 ค่านิยม 12 ประการ  

- ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
- ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 
- มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
- มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 
3. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเบญจมาศ  ศรีสุข 
4. แผนก/งาน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  
5. หลักการและเหตุผล 

 บริบทแวดล้อมประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน และการเข้าสู ่ยุค 
เทคโนโลยีและการสื่อสารมากขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้ เกิดโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา ประเทศ 
โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 8 สาขาอาชีพ คือ 
วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชีและท่องเท่ียว จึงจำเป็นต้องเร่งการเตรียมความ
พร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก การเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 
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การวางแผนการพัฒนากำลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาใน ภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ในช่วง 10 ปีท่ีท่ีผ่านมา 
พบว่า การผลิตกำลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ สำนักงาน
เลขาธิการสภาศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง ความต้องการกำลังคนและการ
ผลิตกำลังคนของประเทศไทย และได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน 
ประจำปีการศึกษา 2562    

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งจึงกำหนดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(English 1 Day Camp) เพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสำคัญของภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการส่ือสาร และนำความรู้ภาษาอังกฤษ ไปใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมท้ังการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมท่ี
จะศึกษาภาษาอังกฤษ ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสำคัญของการพัฒนา การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการส่ือสาร  
2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กร

ต่างๆรวมท้ังการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนและนักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน 
4. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะศึกษาภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ

เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
 

6. เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน  37 คน 
  8.1.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งระดับปวช.1 และ 2 และปวส.1จำนวน 167 

 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.
ค. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

      

1. เขียนโครงการ           
2. เสนอขออนุมัติโครงการ           
3. ดำเนินการ           
4. สรุปรายงานผล           
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8.   งบประมาณในการดำเนินโครงการ  ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ  50,000 บาท 

 

8.1 
ค่าวิทยากร(อังกฤษ) 14 ชม.  

800.00  
 
11,200.00  

8.3 
ค่าอาหารว่าง 25*145*4 145 คน  30.00   

17,400.00  
8.4 อาหารกลางวัน ( 2 มื้อ ) 145 คน  30.00   8,700.00  

8.6 กระดาษขาวเทา (หนา) 36 แผ่น  15.00   540.00  

8.7 ปากกา 140 ด้าม  7.00   980.00  

8.8 ซองพลาสติกขนาด A4 140 ซอง  7.00   980.00  

8.9 กระดาษการ์ดสี 180g คละสี 4 แพ็ค  85.00   340.00  

8.10 กระดาษบรูฟ 36 แผ่น  5.00   180.00  

8.11 ป้ายอบรม 1.5*5 เมตร 1 ป้าย 980.00   980.00  

รวม 

50,000 

 
      รวมทั้งส้ิน  (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) =    41,300 บาท 
11.   ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

   11.1  ผลทางตรง 
  11.1.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามีความพร้อมท่ีจะศึกษา
ภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
  11.1.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

  11.2  ผลทางอ้อม 
   11.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ 

11.2.2 จำนวนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น  
12.   การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

12.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 12.2  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (    )          (    )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ Big Cleaning  Day  
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายรุ่งวกิรัย   ปาเรียน    ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ

  สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
  แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
   3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม   
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพ

อาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานจึงได้กำหนดโครงการ Big 
Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานอันจะส่งผลให้
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพที่อย่างเต็ม
ความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการดำเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของแผนกวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐานและของสถานศึกษา อนึ่งโครงการ Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย
การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ   
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
   6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมี
 ส่วนร่วมในกิจกรรม 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 5,000  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม 
 Big Cleaning Day  จำนวน 30 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ร่วม
 กิจกรรม Big Cleaning Day  ด้วยความมีน้ำใจและมีความสามัคคี   

 9.2.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                           ............./.................../.................      
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา  2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา  2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา  2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา  2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
 ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ประเด็นที่ 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท่ีว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล 
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ แผนกวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีโต๊ะปฏิบัติงานตะไบท่ีพร้อมในการสอน 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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 ประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                       ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม ่
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการ 
 เรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
 แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.   ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
   ประเด็นที่ 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่ว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู ่ระดับสากล     
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเชื่อมไฟฟ้าแผนก
วิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีสถานีเช่ือมไฟฟ้าท่ีพร้อมในการสอน 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สถานีเช่ือมไฟฟ้าท่ีพร้อมในการสอน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1ประเมินผลจากผลการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
 10.2 ประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                            ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊ส 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม ่
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการ 
 เรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฎิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
 แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
  ประเด็นท่ี 1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งท่ีว่าสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมุ่งสู่ระดับสากล 
โดยจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊สแผนกวิชาช่าง
เทคนิคพื้นฐานเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ และมีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊สวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน  

5.๒ เพื่อให้มีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 6.2 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน มีระบบสถานีเช่ือมแก๊สท่ีพร้อมในการสอน 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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 ประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้การบริหาร
และการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณ
ประจำปี 2563 ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ ายการทำงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถทำให้แนวความคิด
ของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2565 1. จัดประชุมแผนงาน 

ตามนโยบายที่ 4  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2565 
ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2565 
ดำเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6,000 บาท  

8.1  ค่าอาหารว่าง 39 ชุด x 30 บาท x 2 มื้อ   =  2,340 บาท 
8.2  ค่าอาหารกลางวัน 39 คน x 30 บาท x 1 มื้อ   =  1,170 บาท 
8.3  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน    =    360  บาท 
8.4 ค่าวัสดุฝึกอบรม      = 2,130  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( หกพันบาทถ้วย )        =        6,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน ได้ความรู้ความ
 เข้าใจในการจัดสรรงบประมาณและการทำแผนประจำปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน ได้แผนปฏิบัติการ
  ประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)           (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
   
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร       
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชี ยงรุ ้ง จึงได้มีการจัดทำแผน
งบประมาณประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการ    
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถทำให้แนวความคิด
ของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมทำแผนพัฒนาของสถานศึกษา 2564 เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการ
กำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยา ลัย 
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้มี
 ประสิทธิภาพ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2564 1. จัดประชุมแผนงาน 

ตามนโยบายที่ 4  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2564 
ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2564 
ดำเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 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 จำนวน 39 คน ได้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดสรรงบประมาณและการทำแผนประจำปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน ได้แผนพัฒนาของ
สถานศึกษาประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)           (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
   
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว   งาน วางแผนงบประมาณ 
                 ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที ่3. สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา  

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

   ประเด็นที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร       
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชี ยงรุ ้ง จึงได้มีการจัดทำแผน
งบประมาณประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการ    
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
  การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการท่ีชัดเจนจะสามารถทำให้แนวความคิด
ของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 
  จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาวิทยาลัย บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
5.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื ่อใช้เป ็นกรอบแนวทางในการดำเน ินงานให ้มี
 ประสิทธิภาพ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ เดือนกันยายน 2564 1. จัดประชุมแผนงาน 

ตามนโยบายที่ 4  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2564 
ประชุมคณะกรรมการ เดือนกันยายน 2564 
ดำเนินการตามโครงการ เดือนกันยายน 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
         วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000 บาท  

8.1  ป้ายไวนิลขนาด 3 x 1 เมตร 1   ผืน   =    360     บาท 
8.2 ค่าวัสดุฝึกอบรม การดำเนินการติดตามการประเมิน      =          4,640  บาท 

           รวมทั้งสิ้น  ( ห้าพันบาทถ้วน )       =       10,000   บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน ได้ความรู้ความ
 เข้าใจในการจัดสรรงบประมาณและการทำแผนประจำปี 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 39 คน ได้แผนพัฒนาของ
  สถานศึกษาประจำปีของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินจากแบบความพึงพอใจ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)           (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
  
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกูล  ไชยมงคล        งาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
                 ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

 ประเทศและระดับสากล  
 กลยุทธ์ที ่     1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

 และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
 ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลกโดย
ร่วมกับภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ จึง
ได้จัดโครงการการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
   ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการงานวิจัย 
สัมมนาและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่ งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้
นักเรียน ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
 5.2 เพื่อพฒันาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน และครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 10 ผลงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 จัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.
 เชียงราย 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ 4 ธ.ค. 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 4 ธ.ค. 2564 
ประชุมคณะกรรมการ 6 ธ.ค. 2564 
ดำเนินการตามโครงการ 6 ธ.ค. 2564 –   20 ธ.ค. 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

23 ธ.ค. 2564 – 28 ธ.ค. 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 24,000 บาท ได้แก่ 
 8.1. ป้ายโครงการ 1 เมตร x 3 เมตร        400 บาท 
 8.2. ค่าเอกสารดำเนินการ                1,000 บาท 

8.3 ค่าปรับปรุงช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 10 ช้ิน                    22,600 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน ได้แนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 10 ผลงาน   
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะวิชาชีพและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 การติดตามผลการประเมินจำนวนช้ินงาน ผลของการส่งประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายศิริกูล ไชยมงคล)                            (นายศิริกูล ไชยมงคล)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายศิริกูล  ไชยมงคล       งาน วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
              ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑ โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

 ประเทศและระดับสากล  
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

 และสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล   
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
 ประเด็น 1.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะนำไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประชาคมโลกโดย
ร่วมกับภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพต่างๆ จึง
ได้จัดโครงการการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
   ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการงานวิจัย 
สัมมนาและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่ งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้
นักเรียน ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้าง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
 5.2 เพื่อพฒันาความรู้ ทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน และครู สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 10 ผลงาน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.1.2 จัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ 
        สถานศึกษา 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ 3 ก.ย. 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 3 ก.ย. 2564 
ประชุมคณะกรรมการ 6 ก.ย. 2564 
ดำเนินการตามโครงการ 6 ก.ย. 2564 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

27 ก.ย. 2564 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่ 
 8.1. ป้ายโครงการ 1 เมตร x 3 เมตร        400 บาท 
 8.2. ค่าเอกสารดำเนินการ                  600 บาท 

8.3 ค่าจัดทำช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 10 ช้ิน            14,000 บาท 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน ได้แนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์ จำนวน 10 ผลงาน   
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะวิชาชีพและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 การติดตามผลการประเมินจำนวนช้ินงาน ผลของการส่งประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายศิริกูล ไชยมงคล)                             (นายศิริกูล ไชยมงคล)  
        ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
          ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

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

ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
  ประเด็น 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีความสำคัญ
ต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จำนวน 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้เยาวชนไทยเป็นคนดี 
มีความสามารถ และมีความสุข แต่ยังขาดห้องของงานประกันคุณภาพที่เป็นสัดเป็นส่วน เพื่อจัดเก็บเอกสารของงาน
ประกันฯ  
  ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง จึงได้จัดทำ
โครงการจัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพ
การดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งมีมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีระบบและจัดหาห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นสัดและเป็นส่วน ไว้ใช้
เก็บเอกสารการประเมินของทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อจัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
       5.2 เพื่อจัดเก็บเอกสารของการประกันคุณภาพ ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้ง 3 
มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 ประเด็น 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ห้องงานประกันค ุณภาพและมาตรฐานการศ ึกษา เพ ื ่อใช ้ เก ็บเอกสารงานประกันคุณภาพ                  
จำนวน 1 ห้อง 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท่ีทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน  
9.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 1. จัดหาห้องงานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
2. ตู้เก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้ 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 ชุด 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 33,500  บาท 

8.1  เครื่องพิมพ์เอกสารสี  จำนวน 1 เครื่อง    4,500   บาท 
8.2  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  จำนวน 2 ชุด ๆ 2,000 บาท  4,000   บาท 
8.3  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง    15,000 บาท  
8.4  ตู้เก็บเอกสาร  จำนวน 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 
 จำนวน 1 ห้อง 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท่ีทันสมัย เป็นสัดเป็นส่วน  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากสถานท่ีจริง 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                  ............./...................../................. 

 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน 
ของสถานศึกษา เพื่อจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง SAR 65 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายชัยณรงค์   แสนมหายักษ์   งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
          ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน 
   ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่ม 
   ศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
นโยบายที่ 1   มุง่สร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ในประเทศและระดับสากล   
กลยุทธ์ที่ 4   ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ 
   ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ด้านที่ 1 - 5    

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพตามตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ใหม่ปี 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 
25 ประเด็น ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทำให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข 
  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อ
จัดทำ รายงานการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน เพื่อให้การ
ดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ เข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมี
มาตรฐานคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีระบบ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อจัดทำและพัฒนาการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
       5.2 เพื่อพัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
ของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน และ 9 ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 25 
ประเด็น 
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6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1. ครูและเจ้าหน้าที ่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
 การศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษา เพื่อจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง จำนวน 40 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1. ครูและเจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักและเข้าใจในการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน และประเด็น
 การประเมิน อย่างแท้จริง 
          6.2.2. การจัดทำข้อมูลและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตาม
 มาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ระดับสถานศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
          6.2.3. สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลจากการประเมินตนเองปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 

9.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 มาตรฐาน และ 
9 ประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน 25 ประเด็น 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ประชุมคณะกรรมการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ดำเนินการตามโครงการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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   จำนวน 1 ชุด    10,490 บาท 
           รวมทั้งสิ้น  ( สองหม่ืนบาทถ้วน )           20,000  บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
 ของระบบการประกนัคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 จำนวน 40 คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน 
 ของระบบการประกนัคุณภาพภายในของอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 
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10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)                      (นายชัยณรงค์ แสนมหายักษ์)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 

 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                              (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                         ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวส่องศรี มาเยอะ    งาน  ความร่วมมือ    
                    ฝ่าย  แผนและความร่วมมือ   
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา

กำลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่มีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาถือ
เป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบัน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมีต้นแบบมาจาก
ต่างประเทศเข้ามาพัฒนาและปรับใช้กับการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคนีั้น 
อธิบายได้ดังนี้ คือต้องอาศัยความร่วมมือสองฝ่าย คือ สถานศึกษา และสถานประกอบการ หลักการคือ สถานศึกษาได้
ตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยที่จะเน้นภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและออกปฏิบัติจริง ไปเรียนรู้จริงกับ
สถานประกอบการจริงเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นผลดีกับการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียน การสอน พร้อมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
นั้น ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ครู ต้องเข้าใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ รวมไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการด้วย ฉะนั้นแล้ว จึงได้มีโครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ ท้ังสายช่างอุตสาหกรรม 
และ สายพณิชยกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากร
ท่ีมีทักษะ และคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานสืบไป 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
 5.2 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 5.3 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดอาชีวศึกษา 
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6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สถานประกอบการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน ศักยภาพ พร้อมท่ีจะร่วมกันพฒันาการเรียนการสอน 
  6.2.2 นักเรียน – นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพ และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน มีศักยภาพทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศ 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ธันวาคม 2564 

การลงนามสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ (MOU) 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม 2564 
ดำเนินการตามโครงการ เมษายน 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา พฤศจิกายน 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ     อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  สถานประกอบการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือของ
 วิทยาลัย 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 สถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน ศักยภาพ พร้อมท่ีจะร่วมกันพฒันาการเรียนการสอน  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายการผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นางสาวส่องศรี มาเยอะ)                  ( นางสาวส่องศรี มาเยอะ )  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางส่องศรี มาเยอะ      งาน ความร่วมมือ 
                    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ 

  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล  
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ 

  ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
     1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
    1.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
     ๑.๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา   

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   บริบทแวดล้อมประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน และการเข้าสู ่ยุค 
เทคโนโลยีและการสื่อสารมากขึ้นทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอก และ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดโอกาสและความเส่ี ยงต่อการพัฒนา ประเทศ 
โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 ที่จะมีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 8 สาขาอาชีพ คือ 
วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชีและท่องเท่ียว จึงจำเป็นต้องเร่งการเตรียมความ
พร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมท้ัง
การวางแผนการพัฒนากำลังคนให้สามารถรองรับการพัฒนาใน ภาคอุตสาหกรรมหลัก คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เศรษฐกิจ แต่ในช่วง 10 ปีที่ที่ผ่านมา พบว่า การผลิต
กำลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่าง ๆ สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่าง ความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของ
ประเทศไทย และได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน ประจำปีการศึกษา 
2565    
   วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงกำหนดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp 
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสำคัญของภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการส่ือสาร และนำความรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆรวมทั้งการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมท่ี
จะศึกษาภาษาอังกฤษ ต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
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5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้เห็นในความสำคัญของการพัฒนา การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนและนักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน 
 5.4 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะศึกษาภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งระดับปวช.1 และ 2 และปวส.1 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำความรู้ภาษาต่างประเทศไป
ใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ธันวาคม 2564  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2565 
ดำเนินการตามโครงการ มกราคม - มีนาคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา เมษายน 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 25,000  บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งมีบุคลกรและนักเรียนนักศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษา
 ภาษาอังกฤษต่อเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
           (นางสาวส่องศรี มาเยอะ)                   (นางสาวส่องศรี มาเยอะ)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวส่องศรี มาเยอะ    งาน  ความร่วมมือ    
                    ฝ่าย  แผนและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

 อาชีวศึกษา           
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร

 ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา        
 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา     

   

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่  3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา        
 ประเด็นที่ 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  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   กระทรวงศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ  ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของโลกาภิวัตน์  ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศและสร้างความมั่งค่ังของประเทศจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพตลอดมา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเล็งเห็นความสำคัญ จึงดำเนินการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานนั้น 
   เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงจัด
ให้มีโครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาจีน และผู้เกี่ยวข้องได้นำความรู้ท่ี
ได้รับมาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรสอนให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
 5.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนท่ีสูงขึ้น       
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6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำความรู้ภาษาต่างประเทศไป
 ใช้ทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆรวมทั้งการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ธันวาคม 2564 

ศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน
สถานศึกษาท่ีขึ้นช่ือ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2564 
ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2565 
ดำเนินการตามโครงการ มกราคม 2565 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา กุมภาพันธ์ 2565 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000   บาท ได้แก่  
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนภาษาจีนท่ีสูงขึ้น   
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 เกิดความตระหนักแก่บุคลากรสอนให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  
 
       
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      ( นางสาวส่องศรี มาเยอะ)            (นางสาวส่องศรี มาเยอะ)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
    
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                 (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                     ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
 
 
     
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด   งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
          ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 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 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านที่ ๒.3 การบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา จัดเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน การควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา อันเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา จึงต้องได้รับการดูแล และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีต้องดำเนินการให้
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.2 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 5.3 เพื่อเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติงาน การวางแผน การติดตามและประเมินผล 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ระบบ 
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  ๖.๑.๒ ปรับปรุงข้อมูลสารเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ จำนวน 1 เว็บไซต์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ท่ีมีข้อมูลครบ ๙ ประเภท มีความถูกต้อง ครบถ้วน
 เป็นปัจจุบัน 
  ๖.๒.๒ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งแปรผล และนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยฯ ต่อสาธารณชนอย่าง
 ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 256๔ อนุญาตดำเนินโครงการฯ 

ติดต่อประสานงานผู้ให้
บริการขอใบเสนอราคา 
ชำระค่าใช้บริการ ยืนยัน
การชำระเงิน ใช้บริการ
นำเข้าข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน 
๙ ประเภท รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 256๔ 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 256๔ 
ดำเนินการตามโครงการ ตุลาคม-พฤศจิกายน 256๔ 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

ธันวาคม 256๔ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๑,๔๒๑  บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นท่ีเว็บโฮสต้ิง จำนวน ๑,๓๙๑ บาท 
 ๘.๒ ค่าโอนเงิน  ๑ รายการ   จำนวน      ๓๐ บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน    จำนวน ๑,๔๒๑ 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 บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนได้
  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)     (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด  งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
         ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 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 

   3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านที่ ๒.3 การบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความจำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานกันอย่างแพรหลายเป็น
ที่นิยมกันทั่วโลก มีการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาอยู่เสมอให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคสมัยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ ในการประกอบวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องขยายการให้บริการเครือข่ายไร้สาย ให้
ครอบคลุมเพียงพอกับการใช้งานท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ท่ีจะมาใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาลัยฯ ท่ีเหมาะสม 
 5.2 เพื่อปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศ 
 5.3 เพื่อเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของวิทยาลัยฯ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 6 แผนก 
  ๖.๑.๒ เช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



๖.๒.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สามารถให้บริการได้รองรับกับการใช้งานทุกพื้นท่ี
ครอบคลุมทุกแผนกวิชา และการใช้งานในจุดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒.๒ บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายได้ 
สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม 256๔ อนุญาตดำเนินโครงการฯ 

จัดซื้ออุปกรณ์ฯ ขอใบเสนอ
ราคา ชำระค่าใช้อุปกรณ์ นำ
อุปกรณ์ไปติดต้ังตามจุด
ต่างๆ ทดสอบการทำงาน
ของระบบ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 256๔ 
ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม 256๔ 
ดำเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 256๔ 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มกราคม-มีนาคม 256๕ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๑๖๔,๗๕๐  บาท ได้แก่ 

8.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณวายฟาย 2 คล่ืน ราคา ๔,๕0๐ บาท จำนวน 20 ตัว 
๘.๒ มีเดียคอมเวอร์เตอร์ 10/100/1000MB ราคา 1,200 บาท จำนวน 10 ชุด 

 ๘.๓ สวิตช์ฮัพ 10/100/1000MB 16 ports ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๘ ตัว 
 ๘.๔ สวิตช์ฮัพ 10/100/1000MB ๒๔ ports ราคา 3,๕๐๐ บาท จำนวน 6 ตัว 
 ๘.๕ สายออฟติก ๒ cores SM (9/125) สลิง ๑๐๐๐ เมตรราคา ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ม้วน 
 ๘.๖ หัว SC/UPC Fast Connector   ราคา      ๘๕ บาท จำนวน ๓0 หัว 
 ๘.๗ ตุ๊กตาเกี่ยวสาย DROP WIRE   ราคา      10 บาท จำนวน 10๐ ตัว  
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายท่ีมีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ จำนวน 6 แผนก  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ให้บริการรองรับการใช้งานทุกพื้นท่ีครอบคลุม
 ทุกแผนกวิชา และการใช้งานในจุดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายภายในวิทยาลัยฯ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)     (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด   งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
          ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 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 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านที่ ๒.3 การบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความจำเป็นในการเข้าถึงและใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายเป็นที่นิยมกันทั่วโลก มีการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ให้ทันกับยุคสมัยสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ ในการประกอบวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถรองรับภารกิจการจัดการเรียนการสอน และการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง เพียงพอกับการใช้งานท่ีเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 5.2 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมพื้นท่ีการใช้งานของการจัดการเรียนการสอน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงและพัฒนารองรับภารกิจการจัดการเรียนการสอน 
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๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองรับกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ สามารถเชื ่อมโยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม 256๕ อนุญาตดำเนินโครงการฯ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ัง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ทดสอบการทำงานของ
ระบบ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มีนาคม 256๕ 
ประชุมคณะกรรมการ มีนาคม 256๕ 
ดำเนินการตามโครงการ มีนาคม - มิถุนายน 256๕ 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

สิงหาคม - กันยายน 256๔ 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้แก่ 

๘.๑ ค่า access point wifi6 2x2 mimo ax50  จำนวน ๒ กล่อง ราคา  5,980.00 บาท 
๘.๒ สาย Fiber Optic เข้า SC หัวท้ายยาว 100ม.  จำนวน ๑ ม้วน  ราคา  1,200.00 บาท 
๘.๓ MEDIA CONVERTER SC/WDM 3KM. หัว SC จำนวน 1 กล่อง ราคา  ๒,๓90.00 บาท 
๘.๔ RJ-45 plug link cat5e แพ็คละ 10 อัน  จำนวน 1 แพ็ค  ราคา       ๕๕.00 บาท 
๘.๕ เต้ารับ 3 ขา     จำนวน ๒ อัน    ราคา       60.00 บาท 
๘.๖ บล็อกลอย      จำนวน ๒ อัน    ราคา       ๓0.00 บาท 
๘.๗ หน้ากาก 3 ช่อง     จำนวน ๒ อัน    ราคา       ๓0.00 บาท 
๘.๘ รางไฟพลาสติกเหล่ียม ขนาด 1 นิ้ว สีขาว  จำนวน ๓ เส้น   ราคา     ๒๕๕.00 บาท 

รวมราคาท้ังส้ิน       ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ 
  9.1.1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
  อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
         (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)     (นายณัฐกิตต์ิ พาหมวด)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี     งาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                    ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

 ในประเทศและระดับสากล    
 กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนา

 กำลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึก
 ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
  ประเด็นที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการ
ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้
ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำ
ธุรกิจท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็นควรเสนอโครงการเพื่อ
รับรองการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการดังกล่าว โดยจัดทำโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อสร้าง
ความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อไป  
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 
 5.๒ เพื่อสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจในอนาคต 
  

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๘ คน 
  ๓.๑.๒ ครูท่ีปรึกษาโครงการไม่น้อยกว่า ๓ คน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสู่การ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต  

 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ (Situation) 
๑.ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อสรุปสถานท่ีดู
งาน 

 
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

 
- 

 
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศ
ร ี     

ขั้นการวางแผน (Plan) 
๑.ประชุมคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน 

 
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

 
- 
 

 
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศ
ร ี     

ขั้นการดำเนินงาน (Implementation) 
๑.ดำเนินการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
ในการดำเนินงานตามระเบียบงานพัสดุ 
๒.ดำเนินการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  

 
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

 
๑๐ ก.ย.๒๕๖๓ 

 
๓,๓๓๐ 

 
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศ
ร ี     
 

ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
๑. สรุปผลรายงาน 

 
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓ 

 
- 

 
นายรัชชานนท์  มหาวรรณศ
ร ี     

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๓,๓๓๐ บาท ได้แก่ 
   

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ครูท่ีปรึกษาโครงการไม่น้อยกว่า ๓ คน 
  9.1.2 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๘ คน 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
   9.1.2 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเป็น  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 10.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
      (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)                      (นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี)  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                            ............./.................../.................      
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายจิรายุ   ศีติสาร   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขึ้นอีกหลายประการ เช่น ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทน รู้กฎระเบียบวินัย มีคุณธรรม นอกจากนี้
ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันโดยอาศัยหลักประชาธิปไตยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อเยาวชนของชาติ และประกอบกับมาตรการการฟื้นฟูกิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการให้จัดกิจกรรมลูกเสือ
อย่างเป็นระบบ  

 งานกิจกรรมลูกเสือจึงได้จัดโครงการเดย์แคมป์ประดับแถบ 2 สีเพื่อเป็นการทดสอบทักษะวิชาการ 
ด้านลูกเสือและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ตลอดจนให้เป็นไปตาม  หลักสูตร
และกระบวนการลูกเสือ 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะวิชาการด้านลูกเสือ  
 5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  
 5.3 เพื่อให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  
 5.4 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียน การสอน ในกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ   
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบทักษะวิชาการลูกเสือ ก่อนการอยู่ค่าย พักแรม มีความสามัคคีใน
 หมู่คณะ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  1,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม เตรียมลูกเสือวิสามัญและ
 ประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2565 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญได้มีชีวิตชาว
 ค่ายและทำกิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุม 
  9.2.2 ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกทักษะความเป็นผู ้นำ และการปรับตัวเพื ่อการอยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่นใน
 สังคม           
  9.2.3 ลูกเสือวิสามัญได้รู้จักเพื่อน  เสริมสร้างความสามัคคี  
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายจิรายุ   ศีติสาร)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                            (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ    ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      

 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
                   อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสภาพ

อาคารเรียนหลังจากปิดเทอมได้ทรุดโทรมตามกาลเวลาทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้กำหนดโครงการ 
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ทัศนวิสัยและความสะอาดภายในวิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้งอันจะส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนตามศักยภาพท่ีอย่าง
เต็มความสามารถส่วนบุคคลนั้น 

ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาในการดำเนิน
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามในการดูแลทัศนวิสัยและความสะอาดของ
สถานศึกษา อนึ่งโครงการ กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ยังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายการจัด
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสถานศึกษาในด้านความสวยงามและด้านภูมิทัศน์ 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกันเป็น ทีม 

 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมโครงการ   
 6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ แผนก ในแผนก ครบทุกห้องเรียน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้ความสะอาดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งอย่างท่ัวถงึ 
   6.2.2 ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและ
  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 
❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 
 ด้วยความมีน้ำใจและมีความสามัคคี   
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่าง
 มีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบความพึงพอใจของนักเรียน 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                               (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                         ............./.................../.................      
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………   
 
 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………………… 
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงร กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  ระดับชาติ  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วม ระดับภาค ระดับชาติ   

ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยนักเรียน
นักศึกษา ได้เล่นกีฬาที่มีจิตสำนึก รู ้แพ้ รู ้ชนะ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและ
นันทนาการของผู้เรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้ างกิจกรรมอันดีต่อ 
นักเรียน นักศึกษาครูและเจ้าหน้าท่ี ของระดับอาชีวศึกษาดัวยกัน จึงขออนุญาตจัดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

5.2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้ผู้เรียนและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
5.3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอื่น ต่อไป 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนนักศึกษา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
             - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน    
               นักศึกษา 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  150,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑.  นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 9.๒.  นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
 9.๓. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอืนต่อไป 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                 (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                      ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                         ............./.................../.................      

 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  วก.เชียงรุ้งเกมส์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………………… 
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกัน
และกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว อย่างท่ีเรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา สำนักงานการอาชีวศึกษามีนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ 
คุณภาพและคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่ น 
ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยนำกิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนทั้งหญิงและ ชาย ให้ตระหนักถึงการ
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพ มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมท่ีเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ปัญหาโรคเอดส์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นการ
พนัน การขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนนหลวง เป็นต้น จึงได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพท้ังด้านคุณภาพ และคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศในสังคมต่อไป 
ดังนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จึงได้จัดทำแข่งขันกีฬาสีภายใน “วก.เชียงรุ้งเกมส์” ประจำปี 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

5.๒ เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา 
 

6. 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

      ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีนักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และมี
 ความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

9.๒  คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                     ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ค่ายพัฒนาผู้นำอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565สำหรับคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวไิลพร มหาวรรณ์ งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
         ฝ่าย พัฒนาการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย
  อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มี
มาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นส่ิง
ท่ีสำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมี
เจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีสำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มี
คุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียนโดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดทำ
โครงการค่ายพัฒนาผู้นำอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำกล้า
 แสดงออก 
 5.2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
     วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จำนวน 50 คน 
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 6.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 38 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและมีทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด 
   กล้าทำ กล้าแสดงออก 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ ............................................................ 
 7.2 ระยะเวลา ......................................................... 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 70,000 บาท ได้แก่ 
 

  9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำ  
  อาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการองค์การนัก 
  วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้า 
  แสดงออก 
  9.2.2 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มีการบรรจุวิชาลูกเสือวิสามัญในหลักสูตร และให้มีการเรียน
การสอน เป็นกิจกรรมบังคับในช้ัน ปวช.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ 
เรื่องการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัยนั้นมีน้อยมาก ทำให้ต้องจัดกิจกรรมเพื่ออบรมบ่มนิสัย 
และให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และด้วยเหตุดังกล่าว ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงเห็น
ความสำคัญ จึงได้ให้จัดมีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญและส่งกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมการชุมชมลูกเสือวิสามัญระดับอื่น ต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้อยู่ค่ายพักแรม ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีโอกาสฝึกทักษะลูกเสือและเพิ่มพูน 
วิทยาการใหม่ ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
       5.2 เพื่อสนองคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ การบริการ  
       5.3 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในความเป็นไทย 
ตามนโยบาย MDเป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 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 ท่ีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  150,000 บาท 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ร่วมกิจกรรม ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญ
 อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญได้ชีวิตชาวค่าย
 และทำกิจกรรมร่วมกันในงานชุมนุม 
  9.2.2 ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกทักษะความเป็นผู ้นำ และการปรับตัวเพื ่อการอยู ่ร ่ว มกับผู ้อ ื ่นใน
 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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                     (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ              ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                      ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../............... 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน / ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………………… 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และเป็นโอกาสที่ผู้น้อยจะได้รดน้ำขอพรจากผู้
อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อีกทั้งยังเป็นวันที่ครอบครัวตลอดจนหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตัก
บาตรอันจะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และรำลึกถึงพระคุณแก่ ผู้อาวุโสทุก
ท่านที่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้น้อย อันได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย ทางฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และยังเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่บุคลากรในวิทยาลัย 
   5.๒.ส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโสที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาความรู้และความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพท้ังผู้บริหาร ครู และผู้นำชุมชน 
    5.๓. สร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมงานบุญ 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปฏิบัติตน
 ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1. คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

9.๒.  คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส 
9.๓. คณะครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
   
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                     ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                         ............./.................../.................      
 
 
  
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)                       
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………………… 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  .3 .ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ            
ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 หลังจากที่ขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้ทะนุบำรุง
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเพื่อหวังให้ทัดเทียมกับบรรดานานาอารยประเทศทรงโปรดให้มีการจัดการปฏิรูประเบียบ   
แบบแผนการปกครอง เปล่ียนแปลงแก้ไข จัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของกาล
สมัย ได้มีการแต่งต้ังตำแหน่งเสนาบดีและกระทรวงเพิ่มข้ึนใหม่ โดยแบ่งเป็น 12 ส่วน คือกระทรวงมหาดไทย กรมพระ
กลาโหม กรมทำ กรมวัง กรมเมือง กรมนา กรมพระยาคลัง กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมการ กรมโยธาธิ
การ และกรมมุรธาธิการ ได้มีการตั้งธนาคารไทย นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจการ การไฟฟ้า การประปา การพยาบาลและ
สาธารณสุข การขนส่งและการส่ือสารการไปรษณีย์ ส่วนการโทรเลข การโทรศัพท์ ด้านการศึกษา ด้านการต่างประเทศ 
รวมทั้งการเลิกทาส เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรง
ประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง ของพระบรม
วงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ ที่เคารพรักของ
ประชาราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ท้ังในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่
เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยะมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวงต่อมาทางราชการ ได้ประกาศ
ให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ
เรียกว่าวันปิยะมหาราชและกำหนดให้หยุดราชการวันหนึ่งในวันปิยะมหาราชเจ้าหน้าท่ีกระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น 
กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็นสำนักพระราชวัง ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ต้ั งราชวัติ 
ฉัตร 5 ช้ัน ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถางธูปทอดเครื่องราชสักการะท่ีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ต้ังแต่นั้นมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑.เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                
6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  
               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกัน

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9.๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
   
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปลูกฝังจิตสำนึก ปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน / ฝ่าย วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม ่
  ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพ
และฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ด้านที่  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 - 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกนั 
6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 ร้อยละ90 ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีจัดและมีส่วนเข้าร่วมใน
กิจกรรมทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  จัดกิจกรรมการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตรย์ สุจริต 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 9.2 ได้แสดงออกถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกนั 
10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
   
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 
  
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ พิธีไหว้ครู 
1. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 "ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครูมาจากคำว่า ครุ ( คะ -รุ) ที่แปลว่า 
"หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าท่ี ท่ีสำคัญ กว่านักศึกษาจะเป็นผู้มี
วิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุมเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ครูในเชิง
ช่างท่ีเป็นผู้ประสิทธิประสาทสรรพศิลปะวิทยาการ ทางด้านจิตวิญญาณ และเป็นท่ีเคารพนับถือสืบทอดมาโดยตลอดคือ 
พระวิษณุกรรมเป็นครูช่างทางจิตวิญญาณท่ีช่างไทยให้ความนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งงานช่างและความสำเร็จ  
  ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการดำเนิน
โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครูช่าง  ประจำปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึก
ถึงคุณงามความดีของอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยสืบต่อไป  ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงขออนุญาตจัดทำโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและครอบครูช่าง  
ประจำป ี
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูช่างให้สืบทอดต่อไป 
         5.๒.เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงามอยู่ในศีลธรรมต้ังตนอยู่ 
          ในโอวาทคำส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 
         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       
ศิลปะวัฒนธรรม 
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 256 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมกิจกรรม พิธไีหว้ครู 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.๑.นักเรียนนักศึกษาได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมไหว้ครูและการ 
 ครอบครู ช่างให้สืบทอดต่อไป 
  9.2.๒.  นักเรียนนักศึกษาระลึกถึงครู อันเป็นเครือ่งเตือนใจท่ีประพฤติแต่ในส่ิงท่ีดีงาม อยู่ใน 
 ศีลธรรม ต้ังตนอยู่ในโอวาทคำส่ังสอนของครูบาอาจารย์ 

 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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 
  
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายท่ี  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
           อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสั่งกัดเพื ่อร่วม
รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันท่ี 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงด
สูบบุหร ี ่ โลก โดยในปีน ี ้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของกา รรณรงค์ไว ้ว ่า “Tobacco-a threat to 
development” ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์เนืองในวันงด
สูบบุหรี่โลก โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่:ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามท่ีธุรกิจยาสูบมี
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 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. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 
  

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
           อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านท่ี  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ประเด็นท่ี 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
(อวท.)  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
กิจกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ ้นเพื ่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นภายในวิทยาลัยการอาชีพ
เวียงเชียงรุ้ง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
   5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ดำรงรักษาไว้ซึง่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
            พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
            5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
            รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนได้ร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ    
 ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 
 ชนมพรรษา  
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 
 



2 
 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
  9.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง  ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
 เฉลิมพระชนมพรรษา                      
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนแสดง
 ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
 เจ้าอยู่หัว 
  9.2.๒. นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างที่ดี ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ
 ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 
 10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
   
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 
  
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการการเรียนสาย
  อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล 
และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เสมอ
มาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับในปี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.) ได้กำหนดจัดทำ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26  มิถุนายน) ของทุกปี ภายใต้กรอบ
แนวคิดและคำขวัญท่ีกำหนด คือ “ไทยนิยม  ยังยืนร่วมแก้วไข้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 ดังนั่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงร่วมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกชนิด 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑.เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน   
               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. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

 

โครงการ ส่งเสริมนันทนาการในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 
  สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพปัจจุบันท่ีนักเรียนในวิทยาลัย ไม่มีการส่งเสริมนันทนาการท่ีดีทำให้ ไม่ร่าเริงแจ่มใส สุกท้ายก็ต้องไป
พึ่งพายาเสพติด ทางวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห้นความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ โดยงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งดำเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานสึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการมีการประเมินผลการดำเนินตามโครงการกจิกรรม 
การปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการดังนี้ 
 1. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการ 
 2. สถานศึกษาดำเนินการให้ผู ้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริม
 นันทนาการ 
 3. สถานศึกษาดำเนินการให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
 ปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการ  
 5.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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 ปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่งเสริมนันทนาการ  
  9.2.๒ ได้แสดงออกถึงด้านส่งเสริมนันทนาการ 
  9.2.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทำงาน 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
 
   
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      
 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สร ุปผลการดำเน ินงานเสนอต ่อห ัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 

 สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 - 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมอันงาม
 อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการทำดี 

5.๒ เพื่อนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ทำงานด้าน
 คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

5.3 เพื่อให้นักเรียน เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
 นำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

  

6. เปา้หมาย 
 6.1 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม
 อาชีวศึกษา 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ     ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                          ............./.................../.................      

 
 

 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียน 

 สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2  ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 - 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อสืบสานวัฒนะรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป 

5.๒ เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
5.3 เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

6. เปา้หมาย 
 เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ จิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเวียนเชียงรุ้ง 
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 

7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
            อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย ในเทศกาลวันวิสาขบูชา รัฐบาลมีนโยบายสร้างความตระหนักรู ้ในคุณค่าของหลักธรรมเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาของโลก โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ในวันวิสาขบูชา              
          งานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็นความสำคัญจึงขออนุญาตจัดโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
  5.2. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.3. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท 
 เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ  ชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์ 
              6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณี  
 ศิลปวัฒนธรรม 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม สืบสารประเพณีสรงน้ำรอย
 พระพุทธบาท เนื่องในวันวิสาขบูชา 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นักเรียนนักศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในวันวิสาขบูชาให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
  9.2.2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี 
  9.2.3. นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณี 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
                   อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  นักเรียนเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้งมีจำนวนมากซึ่งพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมมาจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เหมือนกัน  รู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียน   
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 ได้ทำความรู้จักกับคณะครู ผู้บริหาร  บุคลากร  ของ 
 วิทยาลัยฯ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาใหม่ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1. นักเรียนมี 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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 



 
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  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นท่ี 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวันท่ี 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคุณอันหาสุดมิได้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรม
โครงการจิตรอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตรร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
 

6. เป้าหมาย        
 6.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู ้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ร ่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสถานที ่สาธารณะ
 ประโยชน์ภายในชุมชนเพื ่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
 อดุลยเดชบรมนาถบพิตรร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธ ิค ุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 เจ้าอยู่หัว 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม จิตรอาสาเพื่อถวายพระราช
กุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ ้ง ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 9.2.๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2532 ได้
อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปี กรมป่าไม้ได้ เชิญชวนกระทรวงศึกษาธิการจัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วงงาน หรือสถานศึกษาที่ อื่นๆ โดยวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง และท่ีอื่นๆท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้เล็งเห็น
ความสำคัญจึงขออนุญาตจัดโครงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.2. เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
5.3. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชุมชนในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

6. เปา้หมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  100  คน          
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ผู้บริหารครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของ
 ชาติ 
   6.2.2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
 ภูมิใจในการเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
 

7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
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 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปี
 ของชาติ 
  9.2 เชิงคุณภาพ 

 9.2.1. ครูและบุคลกรทางการศึกษานักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งร่วมกันปลูกต้นไม้ 
   9.2.2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี 

 9.2.3. นักเรียนนักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
  เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านท่ี  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นท่ี 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัว
ขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและช้ีแนะในส่ิงท่ีเหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น สื ่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต            
ส่ิงเหล่านี้มีผลทำให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการขาดวุฒิภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ 
ทางเพศของตนเอง  เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาท่ีไม่เหมาะสม และขาดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิด
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงจัดทำโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
เพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหา 
 

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเขา้สู่วัยรุ่น 
    5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
   5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจ 
   ในตนเอง 
 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 
 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ดำเนินโครงการ วัยเรียน  วัยใส  รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
  6.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม วัยเรียน วัยใส  
รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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. นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ทันภั ย
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 
 10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี   
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
                 อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วันแม่แห่งชาติ หรือท่ีคนไทยท่ัวไปนิยมเรียนส้ันๆ ว่าวันแม่ ทุกคนทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวัน
สำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
คือวันท่ี 12 สิงหาคม อันเป็นวันพระราชสมภพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)           หน่วย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกิจกรรม  ได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรและจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นภายในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบพระมหากษัตริย์  

5.2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระ
 นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความรักต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติบรมนาถบพิตร 
 

6. เป้าหมาย       
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน  100 คน  
              6.1.2 นักศึกษาทุกสาขางานลงนามถวายพระพรครบทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ดำเนินการถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิตพระบรม      
 ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  6.2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม           
 มีความภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรม ถวายพระพร เนื่องในวันแม่
 แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี   
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ       
 กติระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และประเมินโครงการ 
 10.๑.  ออกแบบสอบถาม 

10.๒.  การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ ส่งเสริม จริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพของสังคม ความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางดำเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอื้ออำนวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่างเต็มท่ี
โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบ
วินัย 
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา
ใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมุ่งเน้นให้
นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 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 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๑ (ปกติ) จำนวน ๔๕ คน 
   6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี ๑ (ปกติ) จำนวน ๕๙ คน 
   6.1.3 คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จำนวน ๓๐ คน 
  6.๒ เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๑และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  
  วิชาชีพ ช้ันสูงช้ันท่ีปีท่ี ๑ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนศึกษาใหม่
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   6.2.2 น ักเร ียน น ักศึกษามีระเบียบวินัยความร ับผิดชอบ ร ู ้หลักธรรมเบื ้องต้นทางศาสนา                
  ท้ังความ ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียละ และการประหยัด 
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7. วิธีดำเนนิการ  
  

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
ปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการ องค์การฯ 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2565 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการ องค์การฯ 

 

 

8.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๓๙๐ บาท ประกอบด้วย 

     - ค่าป้าย       ๓๙๐ บาท 
 -ค่าชุดสังฆทาน      ๑,๐๐๐ บาท 
   รวมทั้งสิ้น (หนึ่งพันห้าบาทถ้วน)  ๑,๓๙๐ บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.๑) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน ได้รับการอบรมพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมมุ่งเน้นให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข  
 

10.  การประเมินผล  
  10.1 จากแบบสรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.๑) และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 

 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
          (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)                         (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน)   
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายท่ี  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการ 
 เรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2. ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคนส่วนใหญ่
ว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่ าการปกครองใน
ระบอบอื่น ทำให้ระบอบนี้ได้ชื่อว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แผ่ขยายไปทั่วโลกพร้อม ๆ กับมโนทัศน์
เรื่องการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงควรที่จะมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างถ่องแท้ เพื่อท่ีจะได้นำใช้ในการเลือกตั้ง ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
          5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการเลือกตั้งท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

6. เปา้หมาย 
 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 
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  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. นักเรียน 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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แห่เทียนพรรษาและรับฟังธรรมะในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน  งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่  1. มุ่งสร้าง ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอบความต้องการของตลาดรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการการเรียนสาย 
            อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีลักษณะพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามประเพณีไทยที่ทุกวันขึ ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เป็นวัน
เข้าพรรษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ ้ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความรัก ความเคารพในพุทธศาสนา เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีดีงามในการดำรงชีวิต ในอนาคตต่อไป  
 

 ทั้งนี้กิจกรรมแห่เทียนพรรษายังมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา ( มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ) รวมทั้งโครงการคุณธรรมนำความรู้ด้านการใช้
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในพุทธศาสนา 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีความสามัคคีทำงานร่วมกันเป็น
ทีมได้เป็นอย่างดี 
 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน  
  - นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  -ร้อยละ 80 % ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
 คน 
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7. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 สถานที่  
 7.2 ระยะเวลา ปีการศึกษา 2565 
 7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่นๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท 
  

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 

 9.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและรับฟัง
 ธรรมะในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. นักเรียนนกัศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมในวันวันอาสาฬหบูชา ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
  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............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
3 ประชุมคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
4 ดำเนินการตามโครงการ ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน  
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ ค่ายพัฒนาผู้นำอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย และสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษา ท่ี
เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการ
อาชีวศึกษานับเป็นสิ ่งที ่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ 
การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็น
ประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน 
มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาผู้นำอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก 
5.2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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6.  เป้าหมาย  
  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 6 ชมรมวิชาชีพ 
  6.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 38 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้พัฒนาและมีทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด 
  กล้าทำ กล้าแสดงออก 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

7. วิธีดำเนนิการ  
  

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
 สิงหาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ  สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  30,000  บาท ได้แก่ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผู้เรียนเป็น
 9.2 คนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  10.2 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 

       ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวจุฑามาศ อ่อนล้ิม) 
   นายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             ............./.............../............. 
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      ลงช่ือ........................................................ 
            (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
ครูท่ีปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
          ............./.............../............. 

          ลงช่ือ.............................................. 
                 (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 
        ............./.............../............. 

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

ลงช่ือ..................................................  
          (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      
       ............./.............../............. 

ลงชื่อ.................................................  
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ   
            ............./.............../............. 

ลงช่ือ.............................................. 
       (นายรุ่งวิกรัย  ปาเรียน) 
หัวหน้ากิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
 ............./.............../.............    

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..................................................... 
            (นายมารุต  รื่นรวย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
         ............./.............../............. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One 
ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปัญหายาเสพติดยังคงเป็น
ปัญหาต้นๆ มีสถานบันเทิงรวมทั้งสถานประกอบการต่างๆที่มีผลกระทบกับเยาวชนซึ่งอาจหลงผิดประพฤติตัวไม่
เหมาะสมกับสภาพและวัยโดยเฉพาะการอยากรู้ อยากลองในเรื่องยาเสพติด จึงมีความจำเป็น จะต้องจัดกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุขและโรคเอดส์ท่ีต้องติดตาม เฝ้าระวัง ดูแล ร่วม รณรงค์ สร้างเสริมจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียน
ทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ โดยใช้วันสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/บุหรี่/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์การทำกิจกรรม
สร้างเสริมเครือข่ายนักเรียนแกนนำ อันเป็นกำลังในการเฝ้าระวังดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา การ
คัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือ การบำบัดฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข ทุกประเภท จัดมุมห้องเพื่อนเตือนเพื่อน วัยใสมีปัญหาปรึกษาได้ จัดต้ัง
คณะกรรมการดูแลห้องเรียนสีขาว เพื่อช่วยกำกับดูแล เฝ้าระวัง ด้านพฤติกรรมเพื่อน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาในห้อง
ได้รับการประสานงานช่วยเหลือ 
 ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One สร้างภาวะผู้นำ เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งได้ออกกำลังกาย ทำให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดพีร้อม
เป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริม กิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อบายมุขทุกประเภท จะเป็นการประสานความเข้าใจในการปฏิบัติของตนของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และการอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
ดำเนินกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One ประจำปีการศึกษา 
2565 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุม
กันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน พัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ เพื่อสร้างโอกาส สร้างทาง
เลือกใช้ชีวิตย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เกิดค่านิยม เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่ง
ยาเสพติด 
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๕. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
       ยาเสพติด 

           5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
           5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสมและกล้าแสดงออกในทางท่ีดี 
           5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
           5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 
๖.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  จำนวน 200 คน 
  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  จำนวน 38 คน เข้าร่วม โครงการส่งเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยา
 เสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One  ประจำปีการศึกษา 2565 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางท่ีเหมาะสมและกล้าแสดงออก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
 ประโยชน์ 
  3.นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 
 

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ 

  สิงหาคม 2565 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  สิงหาคม 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
สิงหาคม 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
กันยายน 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2565 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑ งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  233  คน 
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9.2 เชิงคุณภาพ 

  9.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื ้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสมและกล้าแสดงออก ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

 9.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือชุมชน 
 
 10.  การติดตามและประเมินผลโดยวิธี 

10.๑  ออกแบบสอบถาม 
10.2  ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 

 ( นายรุ่งวิกรัย   ปาเรียน )            (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา       ครูท่ีปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
       
                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                 (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว) 
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ                    หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 
 
 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)     (นายลิขิต  ขัดแก้ว) 
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ 
 
 
 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก....................................... 

 
 
 

 (นายมารุต  รื่นรวย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 ......…./……............./........... 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ปรับปรุงสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่     1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

และระดับสากล 
กลยุทธ์ท่ี    1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม

ในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของ
องค์การวิชาชีพงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงได้ให้มี
การพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยขัดเกลาจิตใจ ช่วยให้มีคุณธรรมที ่ดีงาม  
ควบคู่ความรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในรูปแบบคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  ดังนั้น
การจัดต้ังสำนักงานองค์การฯ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัด
มีวัสดุสำนักงานที่เพียงพอและเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง งานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาเห็นควรจัดให้มีโครงการ ปรับปรุงสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อพัฒนาสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
ให้ได้มาตรฐาน   

5.2  เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นสำหรับสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
5.3  เพื่อปรับปรุงห้องสำนักงานองค์การฯ ให้มีความทันสมัย และรองรั บการประเมินหน่วยองค์การฯ        

จากคณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การฯ 
6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ   
 6.1.1. ห้องสำนักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1.  ได้สำนักงาน และวัสดุสำนักงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่ีเป็น
สัดส่วน พร้อมให้บริการสมาชิกในการดำเนินงานกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
 สิงหาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ  สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ สิงหาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  20,000  บาท ได้แก่ 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.๑. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีสำนักงานในการดำเนินงานอย่างเป็น

ระบบและชัดเจน   
9.๒.  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดการเอกสาร

สำนักงาน อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.๑. จากสภาพและผลการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 10.๒. จากแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ              
  ศึกษาในการรับบริการ 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

 ชื่อโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๔. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคนส่วนใหญ่ว่าเป็น
รูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากเป็นการมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนได้มากกว่าการปกครองในระบอบ
อื่น ทำให้ระบอบนี้ได้ช่ือว่าเป็น "การปกครองระบอบสุดท้าย" และได้แผ่ขยายไปท่ัวโลกพร้อม ๆ กับมโนทัศน์เรื่องการ
ออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาจึงควรท่ีจะมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างถ่อง
แท้ เพื่อท่ีจะได้นำใช้ในการเลือกตั้ง ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป 

 

๕. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี  พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
           5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพความเป็นนักเรียนสายอาชีพ 
 

๖.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา   จำนวน 6 ชมรมวิชาชีพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาสายอาชีพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
   
 
 
 

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
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
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๘. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ 

กรกฎาคม 2565 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
สิงหาคม 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
สิงหาคม 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
สิงหาคม 2565 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

สิงหาคม 2565 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะ 
  9.1  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

 9.2  นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่างท่ีดี ในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 9.3  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งได้นายกฯและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพ    

 ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 
 

10.  การติดตามและประเมินผลโดยวิธี 
10.๑  ออกแบบสอบถาม 
10.2  ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

 
              

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 
การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับจังหวัด 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ดำเนินงานโครงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปี
การศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมรับการประเมินหน่วยมาตรฐาน  ประเภท สถานศึกษา
ขนาดเล็ก อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565    

  ในการนี้  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๒. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของสถานศึกษา 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสฝึกฝนตนเองในการท่ีจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำท่ีดี 
 ๔. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพมีห้ององค์การวิชาชีพท่ีใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดี
แก่คณะกรรมการองค์การและวิทยาลัย 
 

6. เป้าหมาย  
 6.๑  เชิงปริมาณ 

6.๑.๑  เอกสารการประเมิน แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง   จำนวน  10     เล่ม 
6.1.2  เอกสารการประเมิน แผนบังคับ    จำนวน    2     เล่ม 
6.1.3  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ (อวท.)   จำนวน  10     คน 
6.๑.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา             จำนวน  38     คน 
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 6.๒  เชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ มีห้ององค์การวิชาชีพที่ใช้ในการปฏิบัติงานและมีวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

๘. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
ตุลาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  ตุลาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ตุลาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

ธันวาคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้ฝึกทักษะกระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 ๓.  คณะกรรมการองค์การได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงานท่ีถูกต้องสามารถนำไปใช้ในอนาคตหลังจาก
สำเร็จการศึกษาได้ 
 ๔.  เกิดศักยภาพของสถานศึกษาในการดำเนินงาน  
 

10. การประเมินผล 
 ๑.  ผลคะแนนการประเมิน 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 
การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับภาค ภาคเหนือ 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ดำเนินงานโครงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปี
การศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมรับการประเมินหน่วยมาตรฐาน  ประเภท สถานศึกษา
ขนาดเล็ก อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การ
มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565    

  ในการนี้  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของสถานศึกษา 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสฝึกฝนตนเองในการท่ีจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำท่ีดี 
 ๔. เพื่อให้เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพมีห้ององค์การวิชาชีพท่ีใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดี
แก่คณะกรรมการองค์การและวิทยาลัย 
6. เป้าหมาย  
 6.๑  เชิงปริมาณ 

6.๑.๑  เอกสารการประเมิน แผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง   จำนวน  10     เล่ม 
6.1.2  เอกสารการประเมิน แผนบังคับ    จำนวน    2     เล่ม 
6.1.3  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ (อวท.)   จำนวน  10     คน 
6.๑.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา             จำนวน  38     คน 
 
 
 



2 
 

 6.๒  เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ มีห้ององค์การวิชาชีพที่ใช้ในการปฏิบัติงานและมีวัสดุอุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับคณะกรรมการองค์การวิชาชีพและวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
๘. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
ธันวาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  ธันวาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ ธันวาคม – มกราคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มกราคม 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้ฝึกทักษะกระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
 ๓.  คณะกรรมการองค์การได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงานท่ีถูกต้องสามารถนำไปใช้ในอนาคตหลังจาก
สำเร็จการศึกษาได้ 
 ๔.  เกิดศักยภาพของสถานศึกษาในการดำเนินงาน  
10. การประเมินผล 
 ๑.  ผลคะแนนการประเมิน 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 
1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมใน
ประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่       1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    

4. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี

ความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมี
ความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ผู้บริหารตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้าไปอยู่ในวิทยาลัยฯ การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจดัขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้ที่ดีต่อวิทยาลัยฯ และ
เพื่อนักเรียน 

ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ 
5.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติตัวต่างๆ ในวิทยาลัยฯ 
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้

นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
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6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1  จำนวน  6 ชมรม 
  6.1.2 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1  จำนวน 6  ชมรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
 ประเทศไทย  
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  
7. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

แผนงานโครงการ 
พฤษภาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

4 ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

พฤษภาคม  2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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  
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
  และสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่       1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงกับบริบทสังคมโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็น ความสำคัญใน
การท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะ
ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ดังนั ้นเพื ่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๓๒ จึงได้
ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 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 
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 5.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 รวมทั ้งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื ่นและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั ้งภายในประเทศและ
 ต่างประเทศ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเปิด - ปิด การประชุมวิชาการ อวท.วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ  จำนวน    14  คน 
 6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน    ๓3  คน 
 6.1.3  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ    จำนวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูและบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  สมัย
วิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ   สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

5 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  15,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหาร
จัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 9.๓ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาชีพท่ีได้ศึกษามา 
 9.4 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 9.6 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมท้ัง
สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
10. การติดตาม และการประเมินโครงการ 
 10.1 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ  
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ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ผู้รับผิดชอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมใน
ประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. หลักการและเหตุผล 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงกับบริบทสังคมโลกและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็น ความสำคัญใน
การท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ดังนั ้นเพื ่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๓๒ จึงได้
ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย อวท.” 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ี
บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการ  จำนวน   20   คน 
 6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ  จำนวน   10   คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และครูท่ีปรึกษา วิทยาลัย
การอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้แนวทางในการบริหารจัดการเอกสาร งานกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ   สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

5 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กันยายน 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหาร
จัดการภารกิจและกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 9.๓ มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตาม
สาขาวิชาชีพท่ีได้ศึกษามา 
 9.4 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
 9.5 นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
10. การติดตาม และการประเมินโครงการ 
 10.1 ใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน   
      (ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                (นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน) 
ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ                                 หัวหน้างานกิจกรรม  
        ............./...................../.................                      ............./...................../................. 
    
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                             (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ      ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
        (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./.............../.................                        ............./.................../.................      
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
    
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ  พี่วัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวไิลพรมหาวรรณ์ งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
 สังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคตนอกจากเป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ทักษะและเจตคติ ที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีส่วนร่วมแล้ว 
ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จะต้องแนะแนวข้อมูลที่ถูกต้องด้านวิชาชีพที่เป็นไปได้แก่ผู้เรียนด้วยว่าวิชาชีพใดเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและเป็นที ่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตามนโยบายด้านการเพิ่มปริมาณผู ้เร ียนของ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รุ่นพี่ ได้มีโอกาสในการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้น้องมาเข้าศึกษา
ต่อในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

5.2 เพื่อให้รุ่นพี่ออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในสถานศึกษาต่างเข้ามา
เรียนในวิทยาลัยฯ 

5.3 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกต้อง สำหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาท่ีใกล้สำเร็จ 
การศึกษาและผู้สนใจ 

5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ท่ัวไป 
      5.๕  เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษาให้มากขึ้น 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ  
   6.1.1 รุ่นพี่ 1 คน สามารถเชิญชวนน้องให้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯได้อย่างน้อย 1 คน  

 6.1.2 รุ่นพี่ท่ีร่วมโครงการสามารถมีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 6.1.3 ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของเขตพื้นท่ีบริการ 
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6.2 เชิงคุณภาพ  
 6.2.1 นักศึกษา ท่ีได้รับการแนะนำ เชิญชวนจากรุ่นพี่ เป็นนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการเรียน

 จริงๆ 
   6.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 มีความสนใจศึกษาต่อด้านสายอาชีพมากขึ้น 

           6.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
7.ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ ตุลาคม 2564 งานแนะแนว  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม 2564 งานแนะแนว  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564 งานแนะแนว  
4 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตุลาคม 2564-

พฤษภาคม 2565 
งานแนะแนว  

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

มิถุนายน 2565 งานแนะแนว  

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน 
 10.2 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2564 
1. ผู้รับผิดชอบ ว่าท่ี ร.ต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และ
สังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 
  ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาเองสถาบันและระบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์
เก่าถึงแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตามสถาบันยังต้องรับผิดชอบต่อไปฐานะผู ้ส่งเสริมเพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการติดตามการมีงานทำและการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาว่าได้ทำงานตรงตามบทบาทหน้าท่ี
หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการมุ่งหวังของการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงการตรวจสอบเครือข่ายทาง
สังคมของสถาบันว่ามีศิษย์เก่ากระจายอยู่ในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนและดำรงตำแหน่งหน้าท่ีต่างๆและมี
ความสำเร็จก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด 
 งานแนะแนวและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามและศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 2.๑  เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียนนักศึกษาแต่ละรุ่น 
 2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือ 
แนะนามาเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
6.  เป้าหมาย  
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งข้อมูลกลับมาท่ีวิทยาลัยฯ
 ร้อยละ 80 ของจำนวนท่ีส่งไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วิทยาลัยฯสามารถพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพได้อย่างคุณภาพและ

 ประสิทธิภาพ 
   6.2.1 ข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา 
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7. วิธีดำเนนิการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีรต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์ 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีรต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์  
3 ประชุมคณะกรรมการ กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีรต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์  
4 ดำเนินการตามโครงการ สิงหาคม – 

ธันวาคม 2565 
ว่าท่ีรต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์ 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

 มกราคม 2566 ว่าท่ีรต.หญิงวิไลพรมหาวรรณ์ 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  3,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สามารถติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและทราบข้อมูลการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาได้   
 9.2 มีข้อมูลการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและความพึงพอใจของสถานประกอบการที ่มีต่อผู ้สำเร็จ
การศึกษา  
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
    (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ.................. ................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

 

โครงการ ทุนการศึกษา เนื่องวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่      2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาระดับ ปวช. / 

ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
 ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

       1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4.หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เห็นความสำคัญของผู้เรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากการสำรวจข้อมูลพบว่านักเรียน  นักศึกษามีฐานนะยากจน  มีจิตอาสา 
พฤติกรรมเรียบร้อย ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพ การเกษตร ทำไร่ ทำนา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงพิจารณา
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ในวันไหว้ครู วิทยาลัยอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

ทางงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ  ของผู้เรียน 
ให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียน  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
5.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5.3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดผู้อุปการะ 
5.4 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ท่ีมีพฤติกรรมดี มีจิตอาสา 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 จำนวน 3 ช้ันปี   
 6.1.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 จำนวน  2 ช้ันปี 
3.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้สนับสนุน     
ทุนการศึกษา  
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- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือ     

ส่วนรวม 
- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา   
- นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

  7.   วิธีดำเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน  2565 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  

มหาวรรณ์ 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน  2565 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  
มหาวรรณ์ 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
มิถุนายน  2565 

ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  
มหาวรรณ์ 

 

4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
มิถุนายน  2565 

ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  
มหาวรรณ์ 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กรกฎาคม 2565 
ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  
มหาวรรณ์ 

 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 
  งบดำเนินงาน ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  20,000  บาท ได้แก่ 
9. ผลที่คาดจะได้รับ 

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา  
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา  
- นักเรียน นักศึกษา รู้จักการให้การบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือส่วนรวม 
- ลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา   

- นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดี และต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
 10. ติดตามและประเมินผล  
 - ใบสมัครของรับทุนการศึกษา 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย) 
      ............/...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์ งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
4. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อ การศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง ดัง
จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษานานัปการ โดยเฉพาะพระ เมตตาที่ทรงมีต่อการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชนในถิ่น ทุรกันการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมายุ  ๔๘ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วม
ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดให้มี “ โครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี" เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน ในพื้นท่ีห่างไกล และมีการศึกษาในระดับต่ำได้มีโอกาสท่ีจะศึกษาเล่าเรียนต่อ ต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เพื่อที่จะเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนของตนเองซึ่งจะยังประโยชน์ ให้เกิดแก่อนาคตของชาติ 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ จึงดำเนินการจัดทำโครงการทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 6 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.1) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เด็ก และเยาวชน ในพื้นท่ีห่างไกลและมีฐานะยากจน 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีอัตราการศึกษา ต่ อ
ต ่ ำ  ด ้วยการสน ับสน ุนท ุนการศ ึกษาให ้สามารถศ ึกษาต ่อได ้ต ั ้ งแต ่ ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลายจนถึง
 ระดับอุดมศึกษา 
 2.เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา
 ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ขาดแคลนตามแต่ศรัทธา  
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  
  จำนวน   6 แผนกวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
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  - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆละ  
  30,000 บาท 
  - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้โอกาสด้านศึกษาต่อจนถึง ระดับปริญญาตรี 
  - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
7.   วิธีดำเนินการ  
ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565  ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  
2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  
4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม –  

มิถุนายน  2565 
ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์ 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์ 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  2,000  บาท ได้แก่ 
 9. ผลที่คาดจะได้รับ 
 - น ักเร ียน น ักศ ึกษาได ้ร ับโอกาสทางการศ ึกษาต ่อได ้ต ั ้ งแต ่ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
 ระดับอุดมศึกษา 
 - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง และพสกนิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
 - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ได้รับโอกาส ใ น
การศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุนๆละ 30,000 บาท   
10. ติดตามและประเมินผลโครงการ  
 - ใบสมัคร 
 - ผลการพิจารณา 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 

 
 
 
 

    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 

     
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)  
     ............/...................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ทุนอาหารกลางวัน  ปีการศึกษา 2565 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
4. หลักการและเหตุผล 
โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของคณะผู้บริหารและครู  ที่มุ ่งแก้ปัญหาภาวะทุก
โภชนาการ พบว่านักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้างยากจน ผู้ปกครองส่วนมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่นักเรียนมาจากหลายชนเผ่า ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่มี
ฐานะยากจน  
        งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษามี
อาหารกลางวันได้รับประทาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียง
รุ้ง มีฐานะทางบ้านค่อยข้างยากจน ผู้ปกครองส่วนมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไป จึงทำให้รายได้ไม่คงท่ี ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในมีครองชีพ  งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการสำรวจ ออกเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางโภชนาการ โดยการดำเนินการโครงการทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินการด้านการแนะ
แนวอาชีพและการศึกษาต่อได้ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์อ้างอิง เพื่อประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต 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)  
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จำนวน 80 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีโภชนาการตามสุขอนามัย 
6.2.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 

7.   วิธีดำเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

โครงการ 
พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ 

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน   พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   พฤษภาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  
4 ดำเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติงาน 
พฤษภาคม 2565 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มิถุนายน 2565 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  450,000  บาท ได้แก่ 

ค่าอาหารกลางวัน (100 คน * 5 วัน *25 บาท*18 สัปดาห์ * 2เทอม) 
9 . ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน / โครงการ   
   9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)  
ได้รับทุนอาหารกลางวัน  จำนวน 80 คน  
    9.2 เชิงคุณภาพ 
 9.2.1 ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน 

9.2.2 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับทุนอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการของกรมอนามัย และผู้เรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 

 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 

 
 
 
 

    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 

     
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)  
     ............/...................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ แนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2565 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
                1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย มีสาเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้งสาเหตุจาก
ประเทศไทยมีการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้อายุ และขาด
การเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานก่อนเข้าสูตลาดแรงงานในแต่ละช่วงวัยและช่วงการศึกษา ทำให้กำลังแรงงาน
เลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน และปัญหาการ
ว่างงาน  
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
เตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หากนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงานได้เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด และบุคลิกภาพตนเองก็จะทำงานได้อย่างมีความสุข 
  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาต่อสายอาชีพ และการประกอบอาชีพ ในโลกการศึกษา โลกอาชีพ แหล่งฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจเลือกอาชีพ  งานแนะแนวอาชีพจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างท่ัวถึง เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก และให้บริการแนะแนวอาชีพ พร้อมสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการ
ดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบจากการศึกษาในสาขานั้น 
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ  

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียน(มัธยมศึกษา-ขยายโอกาส)ในเขตพื้นท่ี  จำนวน 20 โรงเรียน   
6.2 เชิงคุณภาพ 
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 6.2.1 นักเรียนได้ทราบข้อมูลวิทยาลัยฯและแนวทางการศึกษาต่อท่ีเหมาะสม 
6.2.2 นักเรียนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา 
6.2.3 วิทยาลัยมีเครือข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ 

  7.   วิธีดำเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตาม

โครงการ 
  กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์ 

 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน   กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  
3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน   กรกฎาคม 2565 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  
4 ดำเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติงาน 
สิงหาคม 2565 –  
พฤษภาคม 2566 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มิถุนายน 2566 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร มหาวรรณ์  

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน 

10.2 นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในวิทยาลัยฯ แต่ละสายอาชีพมากขึ้นกว่าเดิม และผู้เรียนสามารถเลือก 
เรียนตามความถนัดของตนเองได้และเรียนอย่างมีความสุข ตลอดจนวิทยาลัยมีเครือข่ายในการแนะแนว

การศึกษาต่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 

 
 

 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 

 
 
 

    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 

     
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)   
       ............/...................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ   

 ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ   

 ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
4. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน
มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิต
ในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมี
ความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร รับทราบถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียน และ
เพื่อนนักเรียน 
 ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2565 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
 5.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ 
 5.3  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและ 
                 ให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
6. เปา้หมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1   จำนวน 6 สาขางาน   
  6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1  จำนวน 6 สาขางาน  
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6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 1 และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อย
 ละ 8๐ 

 6.2.2 นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู ้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของ
 นักเรียนท่ีต้องเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
7. วิธีดำเนินการ  
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 พฤษภาคม 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
 พฤษภาคม 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
 พฤษภาคม 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มิถุนายน 2565 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  5,000  บาท ได้แก่ 

9. ผลผลิตพร้อมตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 
 9.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1   จำนวน  6 สาขางาน  
  9.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1   จำนวน    6  สาขางาน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

  9.2.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที ่ 1 และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อย
 ละ 8๐ 

 9.2.2 นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู ้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของ
 นักเรียนท่ีต้องเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
10. การประเมินผล 
- จากแบบสรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส. 1)  ท่ีเข้าร่วมโครงกาลง 
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ชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ......................................... ...รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 

 
 
 
 

    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 

     
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)  
     ............/...................../................. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่ือ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิไลพร  มหาวรรณ์  งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ ❑โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ  
  ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะให้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
  ตลาดแรงงานและสังคมในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ด้านที่      1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
  ประเด็นที่  1.1  ดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
       1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้น  มีความภูมิใจ
ในวิชาชีพที่ตนเองเรียน ในปีการศึกษา 2564 นี้ก็เช่นกัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อออก
ไปสู่สังคมอื่น ๆ โดยการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่สถานประกอบการ 
 ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ทำโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับ
ผู้สำเร็จการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ จากหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความภาคภูมิใจและมีความรู้ ตลอดจนมีแนวทางดำเนินชีวิตตาม
หลักธรรมาภิบาล 
5. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
๒. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ

บาล 
๓. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาและศรัทธาในสถาบัน  และเห็น

 คุณค่าของการศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ร้อยละ 70 ของ
 ผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้รับความรู้และข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้ 
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7. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ 

กุมภาพันธ์ 2565 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 กุมภาพันธ์ 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

3 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน 
 กุมภาพันธ์ 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

4 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
 กุมภาพันธ์ 2565 

งานกิจกรรมนักเรียน  
งานแนะแนว 

 

5 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 

มีนาคม 2565 
งานกิจกรรมนักเรียน  

งานแนะแนว 
 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ นักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 9.๒ นักเรียน  นักศึกษามีความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล 

9.๓ นักเรียน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาและศรัทธาในสถาบันและเห็นคุณค่าของ
การศึกษา 
 

10. การติดตามผลและประเมิน 
10.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
10.2 แบบสอบถาม 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
   (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์)                                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลพร  มหาวรรณ์   
............/...................../.................                       ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                     (นายมารุต  รื่นรวย)  
     ............/...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายดนุพล  มามูล   งาน ปกครอง    
      ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ✓โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1         
 กลยุทธ์ที่ : 1         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน        

  ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื ่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างมากในสภาพปัจจุบันทั้งทางด้านเทคโนโลยีท้ัง
ทางบวกและทางลบเพื่อช่วยให้สถานศึกษามีมาตรการป้องกันและป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา    
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อป้องกันลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
 5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกนัยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา 
 5.3 เพื่อให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค.- มิ.ย. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยา

เสพติดในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.-ก.พ. 
ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.พ. 
ดำเนินการตามโครงการ มิ.ย.-ก.พ. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิ.ย.-ก.พ. 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ✓ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 
❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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             ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายดนุพล มามูล)                (นายดนุพล มามูล)  
  ............/...................../.................                            ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)   
    ............/...................../................. 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายดนุพล  มามูล   งาน  ปกครอง    
      ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ ✓โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ : 1         
 กลยุทธ์ที ่: 4         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่  1. ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่  ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
    1.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์       
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีพบการแพร่ระบาดในสถานศึกษาทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไป
 เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นการให้ความรู้และโทษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษา    
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 
 5.3เพือ่ให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ พ.ค.- มิ.ย. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยา

เสพติดในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิ.ย.-ก.พ. 
ประชุมคณะกรรมการ มิ.ย.-ก.พ. 
ดำเนินการตามโครงการ มิ.ย.-ก.พ. 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิ.ย.-ก.พ. 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ✓ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 
❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 

ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน…10,000………………………..  บาท ได้แก่ 
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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             ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายดนุพล มามูล)                (นายดนุพล มามูล)  
  ............/...................../.................                            ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................ ............รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
     (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                   (นายมารุต  รื่นรวย)  
               ............/...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

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

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที ่         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพร่างกายท่ีต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ อีกท้ังให้ห่างไกลจากยา
เสพติด ท่ีจะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดให้แก่
นักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือท้ังด้านหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน    
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด 
 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1-3 จำนวน 200 คน 

                        6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 – 2  จำนวน  100 คน   
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  
 

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ดำเนินการตามโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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             ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว)           (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว) 
  ............/...................../.................                            ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                     (นายมารุต  รื่นรวย)   
    ............/...................../................. 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฎฐชิตา  สิทธิขันแก้ว   งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
                    ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที ่         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิการ ความคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทั้งนี้ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ไม่
เลือกคน ไม่เลือกเวลาและสถานท่ี นำมาซึ่งความสูญเสีย ท้ังร่างกายและชีวิต 

 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการคุ้มครองภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียง
เชียงรุ้ง 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  

6.2 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1-3 จำนวน 200 คน 

                        6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 – 2  จำนวน  100 คน   
6.3 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการคุ้มครองภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ดำเนินการตามโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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             ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว)           (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว) 
  ............/...................../.................                            ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ................................... .........รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
             (นายมารุต  รื่นรวย)   
          ............/...................../................. 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฎฐชิตา  สิทธิขันแก้ว   งาน สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
                    ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 ❑  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่            
 ยุทธศาสตร์ที่          
 กลยุทธ์ที ่         

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่           
 ประเด็นที่            

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สุขภาพและอนามัยท่ีดีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  เมื่อนักเรียนนักศึกษา
มีปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยข้ึนภายในวิทยาลัยย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงได้จัด
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อนักเรียนนักศึกษาเจ็บป่วยขณะอยู่วิทยาลัย  ก่อนส่ง
ต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป  และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
สุขบัญญัติ  ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทันเวลา  
             ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ทำโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ ครู นักเรียน 
และบุคลากรในวิทยาลัย เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย ก่อนไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อให้ครู นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทันที
เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
          5.2. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกคน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มียาและเวชภัณฑ์ในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ประชุมคณะกรรมการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ดำเนินการตามโครงการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ❑  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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             ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
        (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว)           (นางสาวณัฏฐชิตา สิทธิแก้ว) 
  ............/...................../.................                            ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ.........................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
             (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                              (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)                   
........./...................../.................                   ............./...................../................. 

 
 

 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
            (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                       (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
    ............./...................../.................                             ............./...................../................. 
 
 
 
 
    (    )    อนุมัติ 
    (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                          (นายมารุต  รื่นรวย)  
     ............/...................../................. 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ 108 อาชีพ 
 

1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายชาญชัย  แก้วเถิน  งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
             ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 :    มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 

     ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
 กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง
 รายได้ 

 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งมีการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อนำความรู้
ต่างๆ ไปเผยแพร่ในชุมชน ตามโครงการ ในแผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
ชื่อโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าซาง และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จัดการบริการให้กับประชาชนทั่วไป และประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครเรียน ให้ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในด้าน การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องมือท่ัวไป ดังนัน้ 
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ งานโครงการพิเศษและการ  บริการชุมชน 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 

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

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ด้านปริมาณ ประชาชนท่ัวไป เยาวชนเข้าร่วม จำนวน 140 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.1.2 ผู้เข้าร่วมประชาชนทั่วไปสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพ
   เวียงเชียงรุ้ง 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 
ดำเนินการตามโครงการ ตุลาคม – มีนาคม 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

เมษายน 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 15,000  บาท ได้แก่  
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      9.1.1 ประชาชนท่ัวไป เยาวชนเข้าร่วม จำนวน 140 คน  
  9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.1.2 ผู้เข้าร่วมประชาชนท่ัวไป สนับสนุนให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพ 
  เวียงเชียงรุ้ง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการท้ังระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีกำหนด 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายชาญชัย  แก้วเถิน)                            (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................ 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ บรรเทาสาธารณภัย 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายชาญชัย  แก้วเถิน   งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
              ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 :    มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      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
จากน้ำท่วมในที่ราบลุ่ม น้ำท่วมฉับพลัน และจากดินถล่มในบริเวณที่สูงลาดชัน) การเกิด น้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำต่างๆ    
ของประเทศ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลก     
ที่มีความแปรปรวนและมีความซับซ้อนที่ส่งผลกระทบถึงกันมากขึ้นเป็นลำดับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นคงจะไม่ได้เกิด
เฉพาะกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสาธารณูปโภคของรัฐเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ท่ีเกี่ยวพันเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรมและ
ด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง การจัดการปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากการมีปริมาณฝนตกมากผิดปกติ จากพายุหรือมรสุมฤดูร้อน
ที่เกิดตามธรรมชาตินั้น เราคงไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน แต่จะทำอย่างไรให้
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นน้อยที่สุด การบริหารจัดการลุ่มน้ำต่างๆ ของประเทศที่มีปัญหา       
จากน้ำท่วมจนถึงการเกิดดินถล่มนั้น สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นท่ี มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีดี  
 5.2 เพื่อศึกษาประสบการณ์และปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการภัยพิบัติ 
 5.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติจากเอกสารและ แหล่งข้อมูลท่ี
 เกี่ยวข้อง 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการแก้ไข และรับมือจากภัย
  ธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
    

7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่  
9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย    
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 ประชาชนมีความรู้ในการรับมือของภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการแก้ไข และรับมือจากภัย
 ธรรมชาติท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน 
  9.2.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
  9.2.4 ประสิทธิภาพของเคร ื ่องมือ เครื ่องจักรที ่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื ่องมืออุปกรณ์
 ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการท้ังระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานเสร็จส้ินตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีกำหนด 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายชาญชัย  แก้วเถิน)                            (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
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ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อาชีวะอาสา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายชาญชัย  แก้วเถิน   งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
              ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 
      ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
  กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง 
  รายได้ 
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน จึงจัดทำ
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้
ดำเนินการโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาและการ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน 
5.วัตถุประสงค ์
 5.1 ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน 
 5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 5.3 ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ 
 5.4 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง 
6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน คน 
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 หมู่บ้าน 
  6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จำนวน 500 ครัวเรือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเคร ื ่องมือ เครื ่องจักรที ่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื ่องมืออุปกรณ์
 ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื ่อมั ่นในการประกอบอาชีพและ
 ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
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7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 200,000 บาท ได้แก่ 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน 
   จำนวน 140 คน 
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 หมู่บ้าน 
  6.1.3 ประชาชนผู้รับบริการ จำนวน 500 ครัวเรือน  
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1. ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
  9.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  9.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ
 ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  9.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการท้ังระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีกำหนด 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายชาญชัย  แก้วเถิน)                            (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อำเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ ช่ือ นายชาญชัย  แก้วเถิน  งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
             ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      ❑ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 ❑ โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ  
      ตลาดแรงงาน 
       ยุทธศาสตร์ที่2 : การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ  
  กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้าง 
  รายได้  
 3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ 4.3   การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  ประเด็นที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการให้บริการประชาชน โดยมีอำเภอเป็นหน่วย
ให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการนำงานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนได้โดยสะดวกใน
ทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้ง 877 อำเภอ ใน 75 จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการท่ีหลากหลายครอบคลุมในเรื่องการ
รับรองสิทธิ วิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ การทำมาหากินของประชาชนทุกเพศทุกวัย 
รวมทั้งครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม ได้แก่ การบริการทางทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียน
ราษฎร (เกิด ตาย ย้ายที่อยู่ เพิ่มชื่อ) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส 
การอนุม ัต ิ อน ุญาตให้ประกอบกิจการ หร ือดำเน ินกิจกรรมตามกฎหมายต่างๆ เช่น โรงแรม สถานบริการ                
ขายทอดตลาด และค้าของเก่า อาวุธปืน การพนัน โรงรับจำนำ สมาคม มูลนิธิ นอกจากนี้ยัง รวมถึงอำนวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ท้ังทางแพ่ง เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่ง ท้ังทางอาญา เช่น การชันสูตรพลิก
ศพ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตลอดจนให้บริการในมิติของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ การแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ดังนั้น อำเภอจึงถือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชน ท้ังการติดต่อขอรับบริการในท่ีว่า
การอำเภอ (In – House Service) และออกไปให้บริการประชาชนในพื้นท่ีตำบล หมู่บ้าน (Off – House Service)  
 

5.วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ยกระดับ และรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของอำเภอมี มาตรฐาน
เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น ธรรม รวมทั้งมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของอำเภอ 
 5.2 เพื่อให้อำเภอมีเกณฑ์เปรียบเทียบเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอนาคต 
 

6.  เป้าหมายและตัวชีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน 
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  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเคร ื ่องมือ เครื ่องจักรที ่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื ่องมืออุปกรณ์
 ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
  6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพและ
 ปฏิบัติ งานในชุมชน 
  6.2.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง   
7.  วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด) 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ 
ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีนาคม – พฤษภาคม  
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน เมษายน – พฤษภาคม 
ประชุมคณะกรรมการ เมษายน – พฤษภาคม 
ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 
สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า
สถานศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน ❑  รายได้สถานศึกษา  ❑ เงินงบประมาณ   ❑  อื่น ๆ 

❑  งบดำเนินงาน  ❑ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่ 
 

9. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  9.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งทุกสาขางาน  
  6.1.2 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 
  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 ติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการท้ังระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานเสร็จ 
 ส้ินตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานท่ีกำหนด 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายชาญชัย  แก้วเถิน)                            (นายชาญชัย  แก้วเถิน) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
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ลงชื่อ...........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโคแผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ เย่ียมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกการกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกิตติพันธ์ ปันน้อย    หัวหน้างาน ครูท่ีปรึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ ตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้ตามาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ ตลาดแรงงาน
และสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
 ๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ ๑ : ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  ประเด็นที่ ๑.๑ : การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  ประเด็นที่ ๑.๒ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  

4. หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการ

พัฒนา ท้ังทางด้านความรู้ ทักษะ ซึ่งวิทยาลัยสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มท่ี อีกท้ังการพัฒนาคุณลักษณะ ท่ี
พึงประสงค์ วิทยาลัยก็สามารถสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที ่ดีนั้น  
วิทยาลัยได้ตระหนักว่า วิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและ
ผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับ
ครอบครัว วิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการประสานงาน ติดต่อ และแลกเปล่ียนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งวิทยาลัยฯ
และผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาท้ังท่ีเป็นลูกศิษย์
และลูกหลานให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

วิทยาลัย ฯ เห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาโดยการจัดดำเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ปัญหานักเรียน นักศึกษาเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น  

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพื่อติดต่อประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัย 

 ๕.๒ เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ 
  

 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
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  ครูท่ีปรึกษา จำนวน ๒๒ คน 
 6.๒   เชิงคุณภาพ 
      มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัยและข้อมูลของนักเรียน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
  นักเรียนในด้านต่างๆ 
 

๗. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
มิถุนายน – สิงหาคม ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

  

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ  
    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๓๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
 ๘.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและยานพาหนะ 
 ๘.๒ ป้ายไวนิล 
 

๙ .ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๒๙๖ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 

 ๙.๒.๑  นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากโรงเรียนและทางบ้าน 
 ๙.๒.๒ นักเรียนนักศึกษา ได้รับการป้องปรามเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
๑๐.๑ ประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย)                        (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
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ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
 
 
 
 
   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

ชื่อโครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
๑. ชื่อบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกิตติพันธ ์ปันน้อย     หัวหน้างาน ครูท่ีปรึกษา 

        ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
๒. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
 ประเทศและระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะได้ตามาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
 สังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ด้านที่ ๑ : ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 ประเด็นที่ ๑.๑ : การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ประเด็นที่ ๑.๒ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  

๔. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ัง
ในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงดำเนินการตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทำ
โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้ง 3 ด้านคือ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยใช้สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข เพื่อพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ
ให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล  

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพื่อสร้างสมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 

 ๕.๒ เพื่อพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้เรียนให้เป็นไปมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
  

 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๒๙๖ คน 
๓.๒   เชิงคุณภาพ 
     พัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
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๗. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ดำเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อ

หัวหน้าสถานศึกษา 
พฤศจิกายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

  

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ  
    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๘.๑ ค่าสมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข 
 

๙ .ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
 ๙.๑  เชิงปริมาณ 
  ๙.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๒๙๖ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๒  ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
๑๐.๑ จำนวนผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย)                      (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย) 
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโคแผนงาน/โครงการ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  

 

 

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษา 
1. ช่ือบุคลากร/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกิตติพันธ์ ปันน้อย    หัวหน้างาน ครูท่ีปรึกษา 
        ฝ่าย พัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
 อาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร ทา
การศึกษา ด้านอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ๓.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ด้านที่ ๓ : ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ ๓.๑ : ครูผู้สอน 
   ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
  

4. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาครูในด้านวิชาชีพและ

การดูแลนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองไปใช้กับนักเรียน นักศึกษาในด้านการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตาม
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจึงดำเนินการตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทำ
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูที่ปรึกษา เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคม ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล โดยได้เชิญวิทยาการที่มีความสามารถ มาเป็นวิทยากร ณ 
ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

 

๕. วัตถุประสงค์ 
๕.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา 

 ๕.๒ เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษา 
  

 ๖. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๖.๑  เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๘ คน 
๖.๒   เชิงคุณภาพ 
     พัฒนาศักยภาพครูท่ีปรึกษา ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะให้ได้ตามมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล 
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๗. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ ขออนุญาตดำเนินการตามแผนงาน

โครงการ 
มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๓ ประชุมคณะกรรมการ มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๔ ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน  
๕ สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้า

สถานศึกษา 
มิถุนายน – กันยายน ๖๔ นายชาญชัย  แก้วเถิน 

 

  

๘. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ  
    จากเงิน  รายได้สถานศึกษา  เงินงบประมาณ    อื่น ๆ 
   งบดำเนินงาน  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่น ๆ 
ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน/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 จำนวน ๓๘ คน 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๙.๒.๒  ครูและบุคลากรทางศึกษานำความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน นักศึกษาในห้องเรียน
 ของตนเอง 
 

๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
๑๐.๑ ประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ..............................................หัวหน้าแผนก/งาน 
            (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย)                      (นายกิตติพันธ์ ปันน้อย)   
        ............/...................../.................               ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ............................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ลงชื่อ..................................หัวหน้างานวางแผนฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                (นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์แก้ว)  
     ............./...................../.................                   ............./...................../................. 
 
 
ลงชื่อ..........................................รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ           ลงชื่อ..................................รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
           (นายลิขิต  ขัดแก้ว)                                               (นายลิขิต  ขัดแก้ว)  
     ............./...................../.................                          ............./...................../................. 
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   (    )    อนุมัติ 
   (    ) ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก………………………………………………………………………………… 
     
  
    ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
                              (นายมารุต  รื่นรวย)   
            ............./...................../................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 โครงการ อบรมทบทวนความรู้ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
3 โครงการ ซ้ือวัสดุงานอาคาร
4 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา
5 โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2564
6 โครงการ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2564

7
โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ (ปวช.)  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564

8
โครงการ โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับใบประกาศวิชาชีพ(ปวช.)                
 (นักเรียนทวิศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2564

9 โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์
10 โครงการ จัดท าป้ายงานประชาสัมพันธ์
11 โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารงานบัญชี
12 โครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานการเงิน
13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ
14 โครงการ จัดหาส่ือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
15 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์

16
โครงการ สร้างความเข้าใจ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565

17 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
18 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
19 โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
20 โครงการ นิเทศและติดตามผลการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการ สัมมนาหลังการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
22 โครงการ พัฒนาโสตทัศนวัสดุเทคโนโลยีห้องสมุดเพ่ือการศึกษา
23 โครงการ เยาวชนไทยใฝ่ใจรักการอ่าน
24 โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล 4.0
25 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและแบบบูรณาการ
26 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 (งบประมาณ 2565) ระดับสถานศึกษา
27 โครงการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรียน2/64, 1/65)

28
โครงการ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เร่ืองการจัดซ้ือหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

29 โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564

30
โครงการ การพัฒนาผู้เรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2564

31 โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์
32 โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์
33 โครงการ พัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติการงานบริการยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
34 โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้
35 โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36  โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
37 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องบัญชี
38 โครงการ พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
39 โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานไฟฟ้าก าลัง
40 โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้าก าลัง
41 โครงการ เชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการล าดับ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42 โครงการ จัดหาพัฒนาและปรับปรุงสาขาอาหารและโภชนาการ
43 โครงการ Big Cleaning  Day สาขางานอาหารและโภชนาการ
44 โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืม
45 โครงการ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

46
โครงการ ด าเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน การเล่านิทานพ้ืนบ้าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย

47 โครงการ พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีหมวดวิชาภาษาไทยสู่การเรียนการสอนแบบ Active learning
48 โครงการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
49 โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 256๕
50 โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา – เอสโซ่
51 โครงการ Big Cleaning  Day
52 โครงการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานตะไบ
53 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีเช่ือมไฟฟ้า
54 โครงการปรับปรุงระบบสถานีเช่ือมแก๊ส
55 โครงการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
56 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
57 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษา
58 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา
59 โครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
60  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก
61 โครงการ จัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
62 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ประจ าปีการศึกษา 2565
63 โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English 1 Day Camp

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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.
64 โครงการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
65 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
66 โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
67 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา
68 โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
69 โครงการ  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning  Day
70 โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ
71 โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน  วก.เชียงรุ้งเกมส์
72 โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา
73 โครงการ ชุมนุมลูกเสือ วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  ระดับภาค ระดับชาติ
74 โครงการ เตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ประจ าปีการศึกษา 2565
75 โครงการ ตักบาตรท าบุญและรดน้ าขอพรเน่ืองในวันสงกรานต์

76
โครงการ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะ
มหาราช)

77 โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต
78 โครงการ พิธีไหว้ครู
79 โครงการ รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก
80 โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
81 โครงการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
82 โครงการ ส่งเสริมนันทกนาการในสถานศึกษา
83 โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
84 โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง
85  โครงการ สืบสารประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท เน่ืองในวันวิสาขบูชา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 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.
86 โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
87 โครงการ จิตรอาสาเพ่ือถวายพระราชกุศล เน่ืองในวันสวรรคต ร.9
88 โครงการ ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ
89 โครงการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา
90 โครงการ ถวายพระพร เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
91 โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
92 โครงการ แห่เทียนพรรษาและรับฟังธรรมะในวันอาสาฬหบูชา
93 โครงการ ส่งเสริม จริยธรรมในสถานศึกษาส าหรับนักเรียนศึกษาใหม่
94 โครงการ ค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษาต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
95 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม To Be Number One
96 โครงการ ปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
97 โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

98
โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 
การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับจังหวัด

99
โครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้ 
การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับภาค ภาคเหนือ

100 โครงการ การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
101 โครงการ ศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
102 โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565
103 โครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา
104 โครงการ ทุนอาหารกลางวัน ในสถานศึกษา
105 โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
106 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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.
107 โครงการ พ่ีวัยใสใส่ใจพาน้องมาเรียน
108 โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564
109 โครงการ แนะแนวการศึกษา
110 โครงการ ทุนการศึกษา วันไหว้ครู
111 โครงการ โรงเรียนสีขาวในสถานศึกษา
112 โครงการ อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา
113 โครงการ จัดซ้ือยาเวชภัณฑ์
114 โครงการ อาชีวะอาสา
115 โครงการ Fix it Center
116 โครงการ บรรเทาสาธารณภัย
117 โครงการ อ าเภอย้ิม
118  โครงการ 108 อาชีพ
119 โครงการ สมุดสะสมความดี เก่ง มีสุข
120 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพของครูท่ีปรึกษา
121 โครงการ เย่ียมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกการกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
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