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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตำบล
แสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นี้ 



ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียน เพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และภาระหลักในการจัดการศึกษา
ด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจ สังคมท้ังในและนอกประเทศ 
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร งานวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นผู้นำสังคม  โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ขึ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นตามกรอบวิทยาลัยฯ  
สนองนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ดำเนินงานตาม
แนวทางท่ีถูกต้องต่อไป 
ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐแลเอกชน 
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าท่ี นักการภารโรง นักเรียน นกัศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ท่ีให้ความร่วมมือในการวางแผนจัดการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยฯ ตามหลักการแนวทางของการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจนบรรลุวัตถุประสงค์ ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 
 
 
 
 
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
               17  ตุลาคม 2560 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
 

อำนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริม

การศึกษา ตามท่ีกฎหมายกำหนด และมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  

1. ทำหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
2.1 จัดทำข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2 ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
2.3  กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
2.5  ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ  
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           ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
     2.6  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
     2.7  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
           การส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
     2.8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดำเนินการตามท่ี 
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
     2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสำนักงาน 
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการขอ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที ่1 การสรา้งโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอยา่งมีคุณภาพ” 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน  
     วิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 
 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
2.10 วิจยัปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 

ด้านคุณภาพครู 
2.15 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
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2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    - ดูแลและแก้ไขปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
    - สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
    - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
    - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 

มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ  
      เรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 

ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจำ 
 นำภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เย่ียมห้องเรียนสม่ำเสมอท่ัวหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ" 
 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. นำส่ิงดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
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7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นทำงานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม  

พันธกิจ   
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล  

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ 

             การพัฒนาประเทศในอนาคต  
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   
3. มีองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
   จากทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ ์

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี  

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  

7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ันและครู 

ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน   
9. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
10.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11.  เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
12.  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13.  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่ งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่  

ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
14.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
15.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย  

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
16.  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
17.  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ ผู้เรียน  

ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
18.  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
19.  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง   
20.  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
21.  เร่งพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ ท่ี เอื้ อ ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมี คุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง    
22.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิ จิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ี ทันสมัย 

และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
23.  พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล

ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 
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24.  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

25.  จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

26.  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค /จังหวัด 

27.  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
28.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ำ 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
29.  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน  

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
30.  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคีหุ้นส่วน

กับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
31.  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนา 

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษาชาติมุ่ง
สู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นท่ี มีอาชีพ มีงานทำ 
พร้อมท่ีจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
.     พันธกิจ  (MISSION)   

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
       ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  รู้ศักยภาพของพื้นท่ี มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

       เป้าประสงค์ 
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ  
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในท้องถิ่น    รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งประเทศ  อันจะเป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 
      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 
 
      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ สถานศึกษา 5 ส.” 
 

2.จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 
7.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

รางวัลระดับชาติ 
 - ได้รับรางวัลหมู่ เดินทางไกลดีเด่น ระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะปืนโรมัน ระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัล ระดับกลุ่มลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัล R Service ดีเด่นระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัล กองลูกเสือดีเด่นระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัล ทักษะลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 
    โดย นางสาวนฤมล พรมดี , นางสาวนิจวิภา  แก้วนวน, นางสาวสิริรักษ์ จำปาทอง 
 

รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ได้รับรางวัล กองลูกเสือวิสามัญ เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 
 - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่น เปเปอร์เวท บุรีรัมย์เกมส์ 
    โดย นายพงษ์ศิริ  ศรีรัตน์ 
 

รางวัลระดับจังหวัด 
 รางวัลชนะเลิศ 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียมระดับ ปวช. 
    โดย นายณัฐพล  อุ้ยปัดฌาวงศ์, นายไพบูลย์ ผิวญาณ, นายสิทธิพงษ์ กัลยาวงศ์ 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช. 
    โดย นางสาวนฤมล พรมดี , นางสาวนิจวิภา  แก้วนวน, นางสาวสิริรักษ์ จำปาทอง 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานกลึง กัด ตัด ไส ช้ินงาน ระดับ ปวช. 
    โดย นายวีระเดช บุญทะสิงห์, นายสุรพล ใจภักดี 
 
 - การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่น เปเปอร์เวท ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายพงษ์ศิริ  ศรีรัตน์ 
 - การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่น เวสเตอร์เวท ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายพาณุวัฒน์  อุตภู 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลู่วิ่ง 100 เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายประเสริฐ  จันทร์หอม 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลู่วิ่ง 200 เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายชยามร  สาธุวงศ์ 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายอรัญ  อุทธิโท 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลู่ วิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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   โดย นายประกอบ แก้วเคนมา, นายปิยณัฐ บุตรชาลุน, นายชยามร สาธุวงศ์,นายประเสริฐ จันทร์หอม  

- การแข่งขันกีฬา เดิน 5,000 เมตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายชนาธิป  เปราะกระโทก 
 - การแข่งขันกีฬา วิ่งเมดเลย์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายประกอบ แก้วเคนมา, นายไกรภพ วงศ์ศรี, นายณัฐ นาคำมูล, นายประเสริฐ จันทร์หอม 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลานกระโดดไกลชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายวีระศักดิ์  โลมากาล 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลานกระโดดไกลหญิง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นางสาวลัดดารัตน์  บัวเขียว 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลาน กระโดดสูงชาย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายอรัญ  อุทธิโท  

- การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลาน พุ่งแหลนชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายอดิศร  แก้วดวงงาม 
 - การแข่งขันกีฬา กรีฑา ประเภทลาน ขว้างค้อน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นางสาวลัดดารัตน์  บัวเขียว 
 - การแข่งขันกีฬา เปตองชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   โดย นายธีระพล  บังศรี 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
- ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องนวดฝ่าเท้าด้วยระบบสายพาน กายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
  ครึ่งซีก  โดย นางสาวพักตร์วิภา  ซื่อตรง 

 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 
   โดย นางสาวกัลยาณี ทวีวรรณ, นางสาวธิดารัตน์ วงษาสันต์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

- ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องนวดฝ่าเท้าด้วยระบบสายพาน กายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
  ครึ่งซีก  โดย นายปรเมศ  จำนงการ, นายอภิเชษฐ์ สม, นายวุฒิชัย พลสิน 
- ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ขี้เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 
  โดยนางสาวนุชจรี  ผุยอ่อน, นายพงษ์ศักดิ์  สืเกิด, นางสาวกิตติยาภรณ์  บ่อคุ้ม 
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ PABX 
  โดย นายณัฐวุฒิ  สิงชารี, นายเชษฐา ศรีถาการ 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
     มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
     มาตรการท่ี 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขาวิชาชีพ 
     มาตรการท่ี 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     มาตรการท่ี 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
    มาตรการท่ี 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
    มาตรการท่ี 3  จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    มาตรการท่ี 4  ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน 
    มาตรการท่ี 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
   มาตรการท่ี 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
   มาตรการท่ี 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   มาตรการท่ี 1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/ 
   พณิชยกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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   มาตรการท่ี 3  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   มาตรการท่ี 4  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและระยะทาง
ห่างจากท่ีว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ  และวิทยาลัยฯ  
สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   ยังเป็นท่ีต้ังของ
สถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต้ังอยู่เลขท่ี 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.warinice.ac.th/
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ 
 ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 187 หมู่ท่ี 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต์  www.warinice.ac.th 
 
 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งส้ิน 12 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน  58   ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ช้ัน จำนวน  1  หลัง  19   ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง  23   ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    9   ห้อง 
4. อาคารอำนวยการช่ัวคราว  ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    2   ห้อง 
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง    4   ห้อง 
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    1   ห้อง 
7. อาคารอเนกประสงค์ช่ัวคราว ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
8. บ้านพักผู้บริหารช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
9. บ้านพักครูช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง 
10. โรงจอดรถยนต์    จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  หลัง     -   ห้อง 
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน  2  หลัง    -   ห้อง 

 
 
สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง  
             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล 
 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม 
 
วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ) 

http://www.warinice.ac.th/


 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นายบุญส่ง  พรหมมานนท ์ คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายสุริยา พิจารณ ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายรักพงษ์  คำพีระ 

   5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
     วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  
   

 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                                           

        

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นางลฎาภา  แสวงทรัพย ์

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายกำธร  วงศ์วิศาลพร 

รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 
นายไวพจน์  ศรีธัญ 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกฤติยาวดี  ระเบียบโพธิ์ 

งานบุคลากร 
นายรณฤทธิ์ อมรสิน 

งานการเงิน 
นางกรรณิกา  ธรรมมาลี 

งานบัญช ี
นางสาวสุปราณี  พรใส 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายจุมพล  ขัมภรัตน์ 

งานความร่วมมือ 
นางสาวสายธาร  อระภาพ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ 

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสุพรรณี สัตนาโค 

งานอาคารสถานที ่
นายธวัชชัย  สขุเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายกิตติภณ อันทรบุตร) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางอัญญรัตน์  สุขสิงห์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางพรมณี  ยืนยาว 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาวปวิตรา  มังพรมมา 

งานทะเบียน 
นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวจำเรียง  ละคร 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายวรสันต์ แสงโสม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายสุนทร  ดอนชัย) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางกรรณิกา  ธรรมมาลี) 

แผนกวิชาการตลาด (นางลฎาภา  แสวงทรัพย์) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางสุพรรณี  สัตนาโค) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 

นายธวัชชัย  สุขเกษม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายวิรัตน์  สว่างศักดิ์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

16 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2561    ข้อมูล ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  2560 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 
อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น   71   คน 

 
  ก.ข้าราชการ   18  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  13 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ     คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  - คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ค. พนักงานราชการ  9  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  9 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว  44  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  24 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน 20 คน 
 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ             -             คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ             -             คน 
 
 
  ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง -  คน 
   1. ข้าราชการ  -    คน 
   2. ลูกจ้างประจำ  -  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา  คน 
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- ต่ำกว่า ม.6  - คน   8 คน   8 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   1 คน   1 คน 
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- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   5 คน   5 คน 
- ปริญญาตรี  38 คน   6 คน   44 คน 
- ปริญญาโท  8 คน   - คน   8 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 46 คน  รวม 20 คน  รวม 66 คน 
   
   6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  24 คน   20 คน   44 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 24 คน  รวม 20 คน  รวม 44 คน 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

6.4.1 ข้าราชการ รวม  13  คน    (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางอัญญรัตน์        สุขสิงห์ ปริญญาตร ี โครงการ  
2. นายกิตติภณ         อันทรบุตร ปรญิญาโท งานจักรยานยนต์  
3. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี ชุบเคลือบผิวโลหะ  
4. นางสาวกาญจนา    ศีลให้อยู่สุข ปริญญาโท เพศวิถีศึกษา  
5. นายรณฤทธิ์          อมรสิน ปริญญาโท หม้อแปลงไฟฟ้า  
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6. นายสุนทร            ดอนชัย ปริญญาโท การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร    
7. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  
8. นายสันติ              ภาคะ ปริญญาโท โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  
9. นางสุพรรณี           สัตนาโค ปริญญาตร ี โปรแกรมกราฟิก  

10. นางสาวชญานิน    ก้อนจันทร์ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ  
11.นายจำรัส             ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี เครื่องวัดไฟฟ้า  
12. นางพรมณี           ยืนยาว ปริญญาโท ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  
13. นายณัฐกฤต         แสงสว่าง ปริญญาตร ี  งานเช่ือมไฟฟ้า 1  
 
6.4.2. ลูกจ้างประจำ รวม - คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ

ท่ัวไป 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.3. พนักงานราชการ รวม 9 คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางสาวกฤติยาวดี    ระเบียบโพธิ์ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต  
2. นางกรรณิกา           ธรรมมาลี ปริญญาตร ี การขายเบื้องต้น 2  
3. นายสุริยา               พิจารณ์ ปริญญาตร ี ความรู้เก่ียวกับอาชีพ  
4. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี การสร้างเว็บไซต์  
5. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี เครื่องรับวิทยุ  
6. นางสาวอธิตญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
7. นายสุริยันต์             อ่อนน้อม ปริญญาตร ี งานวัดละเอียดช่างยนต์  
8.    
9.    
 
6.4.4.ลูกจ้างช่ัวคราว รวม  44 คน   (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 
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(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1.นายวรสันต์            แสงโสม ปริญญาตร ี งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  
2.นายเทพรัตน์          แมนสถิต ปริญญาตร ี งานจักรยานยนต์  
3.ว่าท่ีร้อยตรีวิรัตน์     สว่างศักดิ์ ปริญญาตร ี งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล  
4.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์  
5.นายเอกชัย            จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี  งานฝึกฝีมือ  1  
6.นายศศิพงษ์           เงินบำรุง ปริญญาตร ี  ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม ฯ  
7.นายศักดิ์บวร          สายธนู ปริญญาตร ี เขียนแบบเครื่องมือกล 1  
8.นายดนัย               วิลากุล ปริญญาตร ี วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
9.นายธีระ                ศรีมาบุตร ปริญญาตร ี กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  
10.นางสาวสายธาร     อระภาพ ปริญญาตร ี การบัญชีเบ้ืองต้น 2  
11.นางสาวสุปราณี      พรใส ปริญญาตร ี การบัญชีต้นทุน 2  
12.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
13.นายจุมพล             ขัมภรัตน์ ปริญญาตร ี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
14.นางสาวจำเรียง       ละคร ปริญญาตร ี ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 
 
 
 
6.4.4.ลูกจ้างชั่วคราว รวม  44  คน   (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

15.นางสาวลักษณารีย์   เสนา ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย ์  
16.นายรักพงษ์           คำพีระ ปริญญาตร ี วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
17.นายมานะชัย         กันเกียว ปริญญาตร ี งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
18.นายอุทัย  ศรีไชย ปริญญาตร ี ระยะส้ัน  
19.นางศริษา             สาระวัล ปริญญาตร ี โครงการ  
20. นางสาวนิสาชล      สืบสิมมา ปริญญาตร ี การเป็นผู้ประกอบการ  
21.นางปิยะรัตน์         บำรุงกุล ปริญญาตร ี การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด  
22.นางสาวไกรศร       แสนทวีสุข ปริญญาตร ี การเขียนเพื่องานอาชีพ  
23. นางสาวปริชญา     ราชสุภา ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์  
24. นายอภินันต์          สีดาชมภู ปริญญาตร ี เช่ือมโลหะ  
25.นางสมาพร           บุตรสิงห์ ปวส.  สนับสนุน 
26.นางสาววิบูลย์        สกุลพล ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
27.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
28.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
29.นายสำราญ           แก้วงามสอง ปวส.  สนับสนุน 
30.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส.  สนับสนุน 
31.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปวส.  สนับสนุน 
32.นางสาวศันศนีย์      ลาพรมมา ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
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33.นางสาวสุกัญญา     ทาคำห่อ ปวส.  สนับสนุน 
34.นางสาวจิราพรรณ  อินผล ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
35.นางสาวทิพวรรณ    บุราไกร ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
36.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3  ธุรการท่ัวไป 
37.นายวิชิต              จันทร์เกษ ม.3  ธุรการท่ัวไป 
38.นายสมพันธ์          ดาทวี ม.3  ธุรการท่ัวไป 
39.นายบานเย็น         พันธ์โสภา ม.3  ธุรการท่ัวไป 
40.นายสุรศักดิ์          ปราบภัย ป.6  ธุรการท่ัวไป 
41.นายเตรียมยศ       สอดศรีธนา ม.6  ธุรการท่ัวไป 
42.นายวิรุน              สารักษ์ ป.4  ธุรการท่ัวไป 
43.นายทิวา              ทาเสนะ ป.6  ธุรการท่ัวไป 
44.นายยนต์              ขวัญสะนู ป.6  ธุรการท่ัวไป 
 



 
 

  

7.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จำนวนนักนักศึกษา ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  รวมทั้งสิ้น   1,136    คน 
ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 2/2560  

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 386 270 230 886 131 119 250 - - - 1,136 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชาเครื่องกล 
    - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
    - สาขาโลหะการ 
    - สาขาวิชาไฟฟ้า 
    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
         
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    - สาขางานการบัญชี  
    - สาขาคอมพิวเตอร์  
    - สาขางานการตลาด  
     

 
122 
56 
4 
39 
25 
 
 

42 
57 
41 

 

 
81 
23 
11 
13 
36 
 
 

45 
37 
24 

 

 
75 
14 
6 
28 
21 
 
 

30 
33 
23 

 

 
278 
93 
21 
80 
82 
 
 

117 
127 
88 
 
 

 
35 
16 
2 
17 
7 

 
 

31 
17 
6 

 
21 
11 
1 
23 
8 

 
 

27 
14 
14 

 
56 
27 
3 
40 
15 

 
 

58 
31 
20 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2560)  รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 3,000 คน  2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ         -         คน       2.4  หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. 100 คน 2.4 หลักสูตรอื่นๆ 400 คน              

         
      

   7.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.2 จำนวนนักนักศึกษา ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 

 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  รวมทั้งสิ้น   1,406      คน 
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ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 1/2561  
รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
รวมทั้งสิ้น 400 386 270 1,055 220 131 351    1,406 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
    - สาขาวิชาเครื่องกล 
    - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
    - ช่างโลหะการ 
    - สาขาวิชาไฟฟ้า 
    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
         
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    - สาขางานการบัญชี  
    - สาขาคอมพิวเตอร์  
    - สาขางานการตลาด 
 
 

 
120 
20 
20 
40 
40 
 
 

80 
40 
40 
 

 
122 
56 
4 
39 
25 
 
 

42 
57 
41 

 

 
81 
23 
11 
13 
36 
 
 

45 
37 
24 

 

 
322 
99 
35 
92 
101 

 
 

167 
134 
105 

 

 
60 
20 
20 
20 
20 
 
 

40 
20 
20 
 

 
35 
16 
2 
17 
7 

 
 

31 
17 
6 

 
95 
36 
22 
37 
27 
 
 

71 
37 
26 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2561)  รวมทั้งสิ้น      3,500    คน 
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  3,000 คน  2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ           -       คน       2.4  หลักสูตรระยะส้ัน ตชด.     100 คน 2.4 หลักสูตรอื่นๆ         400 คน                                     
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ส่วนที่ 3 
แผนการปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยการอาชพีวารินชำราบ 
 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)  

แผนงาน/ 
งบรายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

 
 
 

รวม 

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกำลังคน

ด้าน
อาชีวศึกษา 

2.โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

3.โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

4.โครงการเรียน
ฟรี 15 ป ี

5. 
โครงการ. 
............ 

 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

 4,974,360 1,184,900 772,000 75,000 - 7,006,260 - 7,101,500 - 1,134,200 - 8,235,800 15,242,060 
1.แผนงาน สร้าง
และกระจายโอกาส 

             

- งบบคุลากร 
- งบดำเนินงาน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
- งบรายจ่ายอ่ืน 

2,294,160 
2,680,200 

- 
- 
- 

- 
1,184,900 

- 
- 
- 

- 
772,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

75,000 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2,294,160 
4,637,100 

- 
75,000 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

7,101,500 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,134,300 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

8,235,800 
- 

2,294,160 
4,637,100 

- 
8,290,800 

- 

2.แผนงาน สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระดับ
อาเซียนและ
ต่างประเทศ 

- - - - - - - - - - - - - 

- งบบคุลากร 
- งบดำเนินงาน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
- งบรายจ่ายอ่ืน 

             

                   24 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

1. ประมาณการรายรับ    
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา         2,108,662.87 บาท 

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน         1,308,662.87       บาท 
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป            800,000 บาท 

 ข.  เงินงบประมาณ ปี 2561  ที่คาดว่าจะได้รับ 
        งบบุคลากร           10,052,480 บาท 
                  งบดำเนินงาน    3,865,100 บาท 
         งบลงทุน             28,444,800 บาท 
         งบเงินอุดหนุน    5,717,850 บาท 
         งบรายจ่ายอื่น      1,732,800        บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย 
งบบุคลากร  
-   เงินเดือน     7,758,320 บาท 
-   ค่าจ้างประจำ          -  บาท 
-   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   2,294,160 บาท 
งบดำเนินงาน 
- ค่าตอบแทน     1,324,000 บาท 
- ค่าใช้สอย        997,900 บาท 
- ค่าวัสดุ     1,336,000 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค        300,000 บาท 
งบลงทุน 
- ครุภัณฑ์      1,300,000 บาท 
- ส่ิงก่อสร้าง                       27,144,800 บาท 
งบเงินอุดหนุน 
- อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์                   75,000 บาท 
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ 5,717,850 บาท 

อนุบาลจนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน       20,000 บาท 

 
 
 
 
 
งบรายจ่ายอื่น 

- โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระ      138,000 บาท 
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน                    30,000 บาท 
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- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู         379,200 บาท 
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน       117,600 บาท 
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี       119,000 บาท 
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน         10,000 บาท 
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง               719,000 บาท 

  (Fix It Center)        
- โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   50,000 บาท 
- โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 150,000 บาท 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม      20,000 บาท     
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ส่วนท่ี 3 
  3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
รายการคา่ใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) ผลผลติ/โครงการ เงิน

รายได้ 
 

บกศ. 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษ
ฐ์/

หุ่นยนต์ 

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

 
 
 

รวม 

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกำลังคน

ด้าน
อาชีวศึกษา 

2.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

3.โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

4.โครงการ
เรียนฟรี  
15 ป ี

5. โครงการ. 
............ 

 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

-งบบุคลากร               
เงินเดือนข้าราชการ 
เงินวิทยฐานะ 
เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
เงินอ่ืนๆ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

6,828,720 
632,800 
296,800 
296,800 

- 
- 

2,294,160 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6,8280,720 
632,800 
296,800 
296,800 

- 
- 

2,294,160 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6,8280,720 
632,800 
296,800 
296,800 

- 
- 

2,294,160 
-งบดำเนินงาน               
  -ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ) 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 
เงินค่าสอนพิเศษ 

 
- 

200,000 
1,124,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

200,000 
1,124,000 

 
- 
- 
- 

 
- 

448,000 
1,900,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

648,000 
3,024,000 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และ ลจ.เต็มขั้น 
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ 
  -ค่าใช้สอย 
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ) 
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ) 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 
ค่าซ่อมครุภัณฑ ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 

- 
- 
- 
 
- 
- 

500,000 
- 

50,000 
50,000 

- 
292,609 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 

500,000 
- 

50,000 
50,000 

- 
292,609 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 

500,000 
- 

50,000 
50,000 

- 
292,609 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) ผลผลติ/โครงการ เงิน
รายได้ 

รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 
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ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ์
/หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

 
 
 

รวม 

1.โครงการ
ความ

ร่วมมือผลิต
กำลังคน

ด้าน
อาชีวศึกษา 

2.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

3.โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

4.โครงการ
เรียนฟรี  
15 ป ี

5. 
โครงการ. 
............ 

 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

 
บกศ. 

- ค่าวัสดุ               
วัสดุสำนักงาน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
วัสดุการศึกษา 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) 
ค่าโทรศัพท ์
ค่าไปรษณีย ์
ค่าไฟฟ้า 

450,000 
200,000 

- 
636,000 

- 
- 
- 
- 

50,000 
 
- 
- 
- 

200,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50,000 
 
- 
- 

300,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

650,000 
- 
- 

636,000 
- 
- 
- 
- 

100,000 
 
- 
- 

300,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

50,000 
- 
- 
- 
 
- 
- 

200,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

40,000 
15,000 

- 

650,000 
- 
- 

636,000 
- 

50,000 
- 
- 

100,000 
 

40,000 
15,000 
500,000 

-งบลงทุน               
3.1 ครุภัณฑ์ 
     - ห้องปฏิบัติการทางบัญช ี
3.2 สิ่งก่อสร้าง 
     - อาคารโรงฝึกงาน 

 
1,300,000 
 
28,444,800 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1,300,000 
 
28,444,800 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1,300,000 

 
28,444,800 

-งบเงินอุดหนุน               
-อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 
-อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา 
-อุดหนุน อศ.กช. 
-ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
-อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 
-อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

75,000 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5,717,850 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5,717,850 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

5,717,850 
 
- 
- 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ เงิน รวมท้ังสิ้น 
ผลผลิต โครงการ 
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งบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิ
ษฐ์/

หุ่นยนต์ 

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

 
 
 

รวม 

1.โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตกำลังคน

ด้าน
อาชีวศึกษา 

2.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี) 

3.โครงการ
เตรียมความ

พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

4.โครงการ
เรียนฟรี  
15 ป ี

5. โครงการ. 
............ 

 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

รายได้ 
 

บกศ. 

เป็นเงิน 

-อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม 
-อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 
-อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้ 
-อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
พาณิชยกรรม 
-ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 

20,000 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 
 

20,000 
- 
- 
 
- 
- 
 

-งบรายจ่ายอื่น               
-โครงการอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
-โครงการประกันภัยรถยนต์ 
-โครงการแนะแนว Open House 
-โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
-โครงการสวัสดิการ 
-โครงการศึกษาดูงานบุคลากร 
-โครงการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

150,000 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
145,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 

70,000 
80,000 
15,000 
5,000 

300,000 
150,000  

 

- 
145,000 

 
70,000 
80,000 
15,000 
5,000 

300,000 
150,000 

-โครงการ               
-โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

900,000 
- 
 

5,000 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

900,000 
- 
 

5,000 

- 
- 
 
 
- 
 

840,900 
- 
 

5,000 

เพื่อสนับสนุนงานนโยบาย 
สอศ. กระทรวง พื้นที่ 
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โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคลากรเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของฝ่ายบริหารท่ีจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยตามแนวปฏิรูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี  
ท่ีสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดรูปธรรม 
 5.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ      บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   70  คน   
 6.2 เชิงคุณภาพ      บุคลากรสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  
 จัดอบรมสัมมนาบุคลากร   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      งบบำรุงการศึกษา   จำนวน  5,000 บาท 
  8.1 ค่าเอกสารประกอบการอบรม  1,300  บาท 
  8.2 ค่าป้ายไวนิล    1,000  บาท 
  8.3 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  2,700  บาท 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษากำหนด 
 9.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดรูปธรรม 
 9.3 สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
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 10.1 สรุปผลการดำเนินงาน แบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานการเงิน บัญชี  พัสดุ เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการเป็นระบบการ
ดำเนินงานท่ีต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติท่ีเคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มีการวางระบบทางการ
จัดการท่ีดี อาจมีความเส่ียงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับ 
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 จากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  วิทยาลัยยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการ
จัดทำบัญชีท่ียังล่าช้า ตัวเลขของแต่ละงานยังมาความคลาดเคล่ือนกันอยู่   

ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงนิ การบัญชี และพัสดุ 
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติ 
งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ นำไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ      บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   70  คน   
 6.2 เชิงคุณภาพ      บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้องตามระเบียบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  

จัดอบรมสัมมนาบุคลากร ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560  
ถึง กันยายน 2561 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประมาณ   จำนวน  10,000 บาท 
   
   
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และพัสดุ  สามารถนำไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 9.3 สามารถลดปัจจัยเส่ียงต่างๆ ในการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของเจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จากแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินงานในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามงาน/ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบ จากสถานศึกษาต้นแบบ/นำร่อง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ 
สอนและการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาต้นแบบ 
     5.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 จัดอบรมบุคลากรวิทยาลัย  เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ นำมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  บุคลากรได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาต้นแบบ 
     9.2 บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินงานในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามงาน/
ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ จากสถานศึกษาต้นแบบ/นำร่อง สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานจากสถานศึกษาต้นแบบ 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
      บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 70 คน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรฯ ท่ีได้ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ นำมาพัฒนาตนเองและงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่  
  จัดบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ต้นแบบท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากร  ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
    จากเงินบำรุงการศึกษา    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  300,000 บาท  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
จากสถานศึกษาต้นแบบ 
     9.2 ครูและบุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
 และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิด  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน   
4.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไรพ้รมแดน  จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานท้ังในรูปแบบขององค์
ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ซึ่งการจะดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้  จำเป็นต้อง
อาศัยผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทาง
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็มจากการ
จบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะเติบโตในโลกของการเปล่ียนแปลงได้  และเพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนา
ประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อยอยู่  สาเหตุหลักมาจาก
การไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนกัในการเป็นผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
            วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นนโยบายของวิทยาลัยท่ีจะผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบ
ออกไปมีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น  การเปิด
วิชาเรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงท่ีมี
กิจกรรม  การสนับสนุนการดำเนินการบริษัทจำลอง  รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเรียนรู้รูปแบบและแนว
ทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา  โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและสร้างโอกาส
ในการเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะไปยังนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
           การจัดการเรียนการสอนท่ีดีควรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จัดให้
นักเรียนได้รับความรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ธุรกิจตู้น้ำด่ืมหยอดเหรียญ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีช่วย
ปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้า การให้บริการ การจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้นมา 
 
 
 
 
 
 

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพื่อฝึกการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพแก่นักเรียนเพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
     5.2. เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการธุรกิจ 
     5.3. เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
6.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียน นักศึกษา     จำนวน   5      คน 
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2.  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ    จำนวน    1      คน 
3.  แผนธุรกิจ     จำนวน   1      แผน 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการชายและให้บริการสินค้า 
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

7.  สถานท่ีดำเนินการ  หรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการขายและให้บริการสินค้า 
     9.2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
     9.3. ชุมชนเกิดความศรัทธา เช่ือมั่น และยอมรับในโรงเรียน และให้ความร่วมมือมากขึ้น 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1. แบบสรุปผลโครงการ 
10.2. รายงานผลการดำเนินงาน      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดทำโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนผู้ไม่มีงานทำ และผู้ถูก
เลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป ได้มีโอกาสใน
การเพิ่มพูนและฝึกฝนความชำนาญ ทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน
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ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพเล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัวได้      
5. วัตถุประสงค์   
      5.1 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์ฝึกและจัดการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนท่ีไม่มีงานทำ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ียัง
ไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ประสบการณ์ จนเกิดทักษะความชำนาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพต่างๆ  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้กับชุมชนได้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป   จำนวน  50 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ประชาชนท่ีไม่มีงานทำได้รับการฝึกพัฒนาทักษะ วิชาชีพและมีความรู้และเข้าใจในวิชาชีพท่ีอบรมสามารถ
นำความรู้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง 
6.2.2  เกิดการรวมกลุ่มสร้างและพัฒนาอาชีพ นำไปสู่การสร้างองค์กรธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน 
7. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
     วิชาชีพท่ีเปิดสอน   
7.1  เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ัน 75 ช่ัวโมง  
- การฝึกอบรมอาชีพ  ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   65 ช่ัวโมง 
- ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ  เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน  10 ช่ัวโมง 
 
7.2  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จำนวน 2 รุ่น  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
ปฏิทินกิจกรรม 

7.2.1  เปิดรับสมัคร 2 รุ่น  จำนวน 50 คน  ต้ังแต่วันท่ี 1-31  มีนาคม  พ.ศ.2561 
7.2.2  ฝึกอบรมระหว่าง เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2561 

8. งบประมาณ ทรัพยากร/แหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริง 
  9.2   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
     ผลผลิตพร้อมตัวช้ีวัด 
 -  ผู้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตรระยะส้ัน 75 ช.ม.  จำนวน 50 คน 
 -  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ ได้ฝึกทักษะความชำนาญ ประสบการณ์จริง 
 -  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ  
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัดโครงการท่ีดำเนินการเพื่อนำไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ   โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ e-learning    ส่งเสริมผู้สอนจัดทำ e-book   และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการให้เป็น e-library  ให้ได้มาตรฐาน
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1.  เพื่อจัดเก็บข้อมูลและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ 
 5.2.  เพื่อซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต   
 5.3.  เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต   
 5.4.  เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 
 5.5.  เพื่อจัดทำระบบ E-learning , จัดทำระบบ e-book , และระบบ e-office 
6.  เป้าหมาย       
เชิงปริมาณ    ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จัดหา
ระบบสารสนเทศเพิ่ม 
เชิงคุณภาพวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
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 7.1.ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.2.  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.3. ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทำ การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 150,000 บาท 
     1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Server   
     2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     3. โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ  
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
 9.2.  นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
 9.3.  ยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ความทันสมัย 
10.  การติดตามและประเมินผล 
 10.1 จากสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานศูนย์ข้อมูล  สารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สำนักติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการวัดทำ Website เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกันทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถให้กับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษากับสถานประกอบการให้ทางสถาน
ประกอบการสามารถเลือกคนให้ตรงกับงาน นักเรียนเลือกงานตามท่ีต้องการและขยายโอกาสทางสมัครงานให้มาก
ขึ้น  
5.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนในการใช้โปรแกรม V-COP 
5.2.   เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้งานโปรแกรมV-COP อย่างเช่ียวชาญ 
5.3.   เพื่อกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาให้เห็นความสำคัญในด้านกานใช้งานโปรแกรม V-COP 

6.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน  นักศึกษา  จำนวน  1,136  คน 
2. ครู  เจ้าหน้าท่ี   จำนวน      70  คน 

เชิงคุณภาพ 
  1.  ครู-เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้งานโปรแกรม V-COP เช่ียวชาญ 

   2.   นักเรียน-นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรม V-COP ได้อย่างชำนาญ 
   3. วิทยาลัย มีข้อมูลนักเรียน-สถานประกอบการในเว็บไซต์ WWW.V-COP.NET 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  จัดอบรม พัฒนาการใช้โปรแกรม V-COP  ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.2  ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2560 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ. 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้โปรแกรม V-COP ได้เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จและวิธีการวัด/ประเมินผล 
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10.1.   ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม V-COP 
10.2.   ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรมV-COP อย่างเช่ียวชาญและชำนาญ 
10.3.   วิทยาลัยมีข้อมูลนักเรียนและสถานประกอบการในเว็บไซต์WWW.V-COP.NET 
10.4.   ผลสัมฤทธิ์ทางเว็บไซต์WWW.V-COP.NET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการความร่วมมือและพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิด    งานความร่วมมือ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
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4.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทางด้านบริหาร และการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ขึ้น เป็นจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิต และพัฒนากำลังคน 
5. วัตถุประสงค์ 
                5.1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการและการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 
                5.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้พฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคน ทักษะและประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  
6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณครูฝึกในสถานประกอบการ      

เชิงคุณภาพครูฝึกในสถานประกอบการและครูสอนทวิภาคีในวิทยาลัยได้รับความรู้ ได้พัฒนากระบวนการ
คิดอย่าง เป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคน ทักษะและประสบการณ์ เทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆ 
7. สถานท่ีดำเนินการ  หรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี     
 7.1. จัดอบรมพัฒนาความร่วมมือ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

7.2. ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ.   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          9.1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 
          9.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคน ทักษะและประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จากสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมวิจัยและแนวทางการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554 ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนรวดเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีประชาคมอาเซียนใน
ปี 2561  จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลจากการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้ตระหนักถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและผลงานส่ิงประดิษฐ์ของ     
คนรุ่นใหม่ โดยเน้นการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยและกระบวนการนำเสนอเผยแพร่ผลงานส่ิงท่ี
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
5. วัตถุประสงค์ 
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 5.1. เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและการปฏิบัติ การวิจัยนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ของรุ่นใหม่ 
 5.2. เพื่อให้ครูและนักเรียน เกิดแนวคิดกระบวนรูปแบบใหม่ๆ ในการนำเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ของรุ่น
ใหม่ เพื่อนำไปสู่การแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 5.3.เพื่อให้ครูและนักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และสามารถนำมา
พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  
    1.ครูและบุคลากรท่ีเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 30 คน 
     2.นักเรียนนักศึกษาร่วมประดิษฐ์คิดค้นส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 50 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   1.ครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบสามารถนำความรู้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   2.ครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 - อบรมวิจัยและแนวทางการเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 - อบรมวิจัยและแนวทางเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจาก สอศ.  
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ครู บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
กระบวนการและการปฏิบัติ การวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

9.2. ครู บุคลากรและนักเรียน เกิดแนวคิดกระบวนรูปแบบใหม่ๆ ในการนำเสนอผลงานส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการแข่งขันประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  งานประกันคุณภาพ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาสู่นโยบายและการปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซึ่งลงสู่แผนกวิชา  งานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
ซึ่งจะระดมความคิดของผู้นำของแต่ละแผนกวิชาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนด
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นระบบท่ีต่อเนื่อง การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในจึงต้องคำนึงถึง
เงื่อนไขสำคัญท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  ได้แก่ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนักเข้ามามีส่วน
ส่งเสริม  สนับสนุน และร่วมคิดร่วมทำ  รวมทั้งจะต้องมีการทำงานเป็นทีมโดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่าและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ให้เป็น
ท่ียอมรับในศักยภาพของสถานศึกษาแห่งนี้  และสามารถใช้เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการดำเนินงานรวมทั้งการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยอาชีวศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5.2.  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแต่ละแผนกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5.3.  เพื่อจัดทำสาระบบงานประกันคุณภาพ 8 มาตรฐาน  14 ตัวบ่งช้ี 
6.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร  ผู้ประเมินคุณภาพภายในและผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าท่ีและคณะทำงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

-  
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปวางแผนพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา  อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการ
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พัฒนาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษาประสบ
ผลสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
10.  การติดตามและประเมินผล 
 1. จากการสังเกตจากกิจกรรม Workshop  ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. จากแบบประเมินผลการประชุมฝึกอบรม 
 3. ผลการปฏิบัติงานหลังจากส้ินสุดโครงการ 3 เดือน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิด    ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  
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                                        งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไรพ้รมแดน  จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานท้ังในรูปแบบขององค์
ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ซึ่งการจะดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้  จำเป็นต้อง
อาศัยผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทาง
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็มจากการ
จบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะเติบโตในโลกของการเปล่ียนแปลงได้  และเพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนา
ประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อยอยู่  สาเหตุหลักมาจาก
การไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนกัในการเป็นผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
            วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบออกไป
มีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น  การเปิดวิชา
เรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงท่ีมีกิจกรรม  การ
สนับสนุนการดำเนินการบริษัทจำลอง  รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา  โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและสร้างโอกาสในการเป็น
ผู้ประกอบการบ่มเพาะไปยังนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
5. วัตถุประสงค์ 
               5. 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์และการเรียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
                5.2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การ
บริการ การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการ/ธุรกิจ 
                5.3. เพื่อจัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน 
เช่น จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  จำนวน   40 คน 
2.  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     จำนวน     8      คน 
3.  แผนธุรกิจ          จำนวน     8 แผน 

  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนนักศึกษารับรู้และตระหนกัในการเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความเข้าใจใน       
การประกอบการและทักษะในการดำเนินธุรกิจอยา่งเป็นระบบ 
7.  สถานท่ีดำเนินการ  หรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี     

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 9.1. ได้พัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์และการเรียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
            9.2. ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การบริการ 
การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการ/ธุรกิจ 
            9.3. ได้จัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน เช่น 
จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

        10.1.  สรุปรูปเล่มโครงการ 
            10.2.  ภาพถ่าย 
 
 
 
 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
                                      งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไรพ้รมแดน  จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานท้ังในรูปแบบขององค์
ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งการจะดำเนินการใหเ้ป็นไปตามทิศทางนี้ได้  จำเป็นต้องอาศัย
ผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว



50 
 
มากยิ่งขึ้น  ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็มจากการจบแล้ว
ไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะเติบโตในโลกของการเปล่ียนแปลงได้  และเพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนา
ประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อยอยู่  สาเหตุหลักมาจาก
การไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนกัในการเป็นผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการแก่นักศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
            วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นนโยบายของวิทยาลัยท่ีจะผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบ
ออกไปมีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น  การเปิด
วิชาเรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงท่ีมี
กิจกรรม  การสนับสนุนการดำเนินการบริษัทจำลอง  รวมทั้งจัดให้มกีารสัมมนาแลกเรียนรู้รูปแบบและแนว
ทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา  โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและสร้างโอกาส
ในการเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะไปยังนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
                5.1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การ
บริการ การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการ/ธุรกิจ 
               
  5.2. เพื่อจัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน เช่น จัด
นิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 
6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน นักศึกษา    จำนวน   15 คน 
2.  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ    จำนวน     3      คน 
3.  ธุรกิจ     จำนวน    3   ธุรกิจ 

     เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนนักศึกษารับรู้และตระหนกัในการเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความเข้าใจใน 
การประกอบการและทักษะในการดำเนินธุรกิจอยา่งเป็นระบบ 
7.  สถานท่ีดำเนินการ  หรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
                9.1. ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การ
บริการ การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการ/ธุรกิจ 
                9.2. ได้จัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน 
เช่น จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
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       10.1.  แบบสรุปผลโครงการ 
           10.2.  ภาพถ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี มีสุขโดยใช้กระบวนการ 
ทางลูกเสือ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ชมรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
ลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจ
ถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพ  มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วยการกระทำใช้ระบบ
หมู่และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  มีเครื่องหมายวิชาพิเศษ   ฝึกอบรมตามความสนใจของ
ผู้เรียนการใช้เพลง การเล่นและการเล่านิทานประกอบในการฝึกอบรมลูกเสือเน้นการฝึกทักษะการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาท่ีสร้างเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองรู้จักทำงานเป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
งดงาม   
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การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคมอีกท้ังยัง
เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขนั้นเอง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  
รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

 
5.2 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการ

พัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ 
 5.3เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
  5.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม
รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
     5.5 เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 
     5.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกองลูกเสือวิสามัญให้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ผู้กำกับลูกเสือและพี่เล้ียงลูกเสือ  จำนวน  20 คน 
                6.1.2 ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1  จำนวน           250 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

6.2.2ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาท
หน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมการดำเนินโครงการ 
  7.1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาลูกเสือ 
  7.1.2 กิจกรรมร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 
  7.1.3 กิจกรรมร่วมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 
  7.1.4 กิจกรรมประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
  7.1.5 โครงการ Day Camp   
  7.1.6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
  7.1.7 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
  7.1.8 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจราจร 
  7.1.9 กิจกรรมลูกเสืออาชีวะบริการ 
  7.1.10 กิจกรรมลูกเสือยึดมั่นคำปฏิญาณและกฎลูกเสือ 
  7.1.11 โครงการประกวดสวนสนามลูกเสือ 
 7.2ขั้นตอนการดำเนินการ 
  7.2.1 ขออนุมัติโครงการ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
  7.2.2 จัดทำคำส่ัง ประชุมมอบหมายงาน 
  7.2.3 ประสานงานจัดหาผู้เช่ียวชาญ วิทยากร จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์  

7.2.4 ดำเนินโครงการ 
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7.2.5 สรุปผลประเมินการดำเนินงาน สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

 7.3. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560  ถึง  กันยายน 2561 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน   35,000 บาท ได้แก่ 

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
8.1 โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาลูกเสือ -  
8.2 โครงการร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2,000  
8.3 โครงการร่วมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2,000  
8.4 โครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 10,000  
8.5 โครงการ Day Camp  2,000  
8.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 2,000  
8.7 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ 5,000  
8.8 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจร 2,000  
8.9 โครงการลูกเสืออาชีวะบริการ 2,000  
8.10 โครงการลูกเสือยึดมั่นคำปฏิญาณและกฎลูกเสือ 2,000  
8.11 โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ 3,000  
8.12 โครงการประกวดสวนสนามลูกเสือ 3,000  

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  
รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

9.2 ลูกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับ
การพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 9.3ลูกเสือวิสามัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จักเสียสละ 
และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 9.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 
 9.5 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1สังเกตจาการเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
โครงการเปิดประชุมองค์การวิชาชีพ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
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    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโนบายท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็น ทักษะ  ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ใน  แต่ละประเภทวิชา การฝึกฝน 
การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการจัดการ
แข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและ
การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
5.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136 คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพพื้นฐาน 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนสิงหาคม – กันยายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี  15 ปี   จำนวน  4,000  บาท     
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพนูความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
9.2. ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3.จากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 



55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯและจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น   
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในปัจจุบันและเป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษาท่ี
สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดง ในส่ิงท่ีถูกต้อง ดีงาม และมี
ความเป็นประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยได้จัดต้ัง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น 
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ในการดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการโดยใช้ระเบียบของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557แนว
ปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว จึงต้องมีการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ทุกแห่ง และคัดเลือกสมาชิกดีเด่นตามหลักการจัดการศึกษา
วิชาชีพท่ีมุ่งเน้น คุณธรรมนำวิชาชีพ เพื่อเชิดชูสมาชิกท่ีมีความประพฤติดีและมีผลงาน โดยประเมินผลงานท้ังด้าน
ปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้ได้หน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ ตรงตามมาตรฐาน และมาตรฐานดีเด่นในระดับภาค 
และระดับชาติต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
5.2. เพื่อให้สามารถจัดลำดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงาน และขององค์การนักวชิาชีพฯ  
5.3. เพื่อให้คำแนะนำ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานขององค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
     (อวท.)  
5.4. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ท่ีมีผลงานดีเด่น 
5.5. เพื่อสรรหาคณะทำงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
6.  เป้าหมาย 
          6.1.เชิงปริมาณ 
   6.1.1 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ   จำนวน     16     คน 
   6.1.2 หัวหน้างานกิจกรรมฯและครูท่ีปรึกษาองค์การ จำนวน        2    คน 
   6.1.3. ครูท่ีปรึกษาชมรม      จำนวน      11    คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน  2560  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 10,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1. ค่าวัสดุ 7,000 บาท 
 8.2. ค่าใช้สอย 3,000 บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
 9.2.สามารถจัดลำดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงาน และขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
 9.3.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพนำคำแนะนำ ไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานขององค์การนกั
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดต่อไปได้ 
 9.4.เชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
 9.5.ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯและสมาชิกองค์การฯระดับหน่วยวิทยาลัย 
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10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
 10.1.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏบิัติงาน และโครงการต่าง ๆ  ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้มีการจัดต้ังองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับ
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2541 เพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีช่วยฝึกการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้า
ทำ มีความเป็นผู้นำและในการดำเนินงานองค์การวิชาชีพ มีความจำเป็นท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
ในการจัดดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อ
การจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯท้ังใน ระดับภาค 
ระดับชาติ ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษาวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงจัด
ประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1. เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้นำแก่
นักเรียนนักศึกษา 

5.2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   
 5.3. เพื่อให้นักศึกษา  เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
6. เป้าหมาย  
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 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ   จำนวน      24    คน 
        6.1.2.  หัวหน้างานกิจกรรมฯครูท่ีปรึกษาองค์การฯ  จำนวน        2    คน 
  
 
 
 
6.2.  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  มีขวัญกำลังใจท่ีดี มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานกล้า 
แสดงออก ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

  6.2.2.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เกิดความเข้าใจ  
ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวชิาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้นำแก่
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 

9.2. เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ   
 9.3. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ  เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา  
10.2.จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน    
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบันการประกอบอาชีพในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยใน
การทำงานทักษะคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญ  การส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  ให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพและคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การวิชาชีพ ระดับหน่วย  
5.2.  ได้รู้จักการกำหนด  ระดับความรู้  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการ ทดสอบมาตรฐานแต่ระดับ 
5.3.  ให้สมาชิกองค์การวิชาชีพ ได้รับทราบถึงระดับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเอง 
5.4.  สมาชิกขององค์การวิชาชีพได้พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้มีระดับยกสูงขึ้น 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70  คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนตุลาคม 2560  - กันยายน  2561   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  จำนวน  2,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.สมาชิกองค์การวิชาชีพระดับหน่วย ทุกชมรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1. จากกการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2. จากแบบสอบถาม 

 
 
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
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3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดท่ีกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทูลกระหม่อมหญิงอบุล
รัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ประกาศชื่อใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย
ทรงเข้าใจวัยรุ่น ท้ังในแง่ของความสำคัญในฐานอนาคต ของประเทศชาติ และกลไกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ฯ จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น  การรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยกลวิธี
สร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมท้ังแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งท่ีดีให้กับชีวิตด้วยการจัดต้ัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาของทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้
โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือข้ึน” ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีจะคืนคนดีสู่สังคม 
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และ
การทะเลาะวิวาท 
             5.2. เพื่อสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และป้องกันสารเสพติด 
             5.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีติดสารเสพติด ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70  คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษา มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนตุลาคม –  กันยายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี      จำนวน 2,000  บาท   
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1. การระบาดของสารเสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในวิทยาลัยฯ ลดน้อยลงและหมดไป 
           9.2.ให้นักเรียนมองเห็นอันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติดอีกต่อไป 
           9.3.  นักเรียน ผู้ตกเป็นทาสสารเสพติด เกิดกำลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิกสารเสพติดได้ 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และแบบสอบถาม 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา  (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  เพิ่มประมาณผู้เรียน  (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งตามความดังกล่าว มุ่ง
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะวิชาชีพท่ีได้ศึกษามา นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนต่างๆ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เสริมสร้างให้สมาชิกฯ เกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง
จริงจังและจริงใจ 
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5.2. ส่งเสริมให้สมาชิกฯ ไดนำความรู้ในสาขาวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

5.3. เพื่อสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น 
5.4. เพื่อสร้างนิยมท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา 

6.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136 คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.   การพัฒนาชุมชนตามท้องถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ 

6.2.2.   นักเรียน นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา    
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนสิงหาคม  2560  ณ ภายนอกสถานศึกษา   
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน   3,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1. สมาชิกองค์การสามารถใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
          9.2. สมาชิกองค์การมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2. จากแบบสอบถาม 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ประเทศท่ีมีพลเมืองมีสุขภาพดี  มีสติปัญญา  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีเอื้ออำนวยให้คนในสังคม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครับครัวได้ ตลอดจนสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลอื่น ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ด้วย ไม่เกิดการทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นยอ่มเกิดความสุข 
ซึ่งย่อมมีผลตอบสนองให้แต่ละบุคคลในชุมชนนั้นมีอิสรภาพในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นสามารถทำ
ให้เกิดการพัฒนาของประเทศได้ไม่ยาก  

ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของฝ่ายตะวันตกซึง่เป็นอารยะ
ธรรมสมัยใหม่ท่ีเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารโดยไร้ขอบเขต ทำให้แนวความคิด ค่าความนิยมและวิถีชีวิตเดิมของคนไทย เบ่ียงเบน
เปล่ียนแปลงไปจากหลักธรรมของศาสนาพุทธสู่แนวอารยะธรรมใหม่อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมอย่างกว้างขวางจนยากจะเยียวยา เพราะเป็นสังคมท่ีอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีนิยมการบริโภควัตถุต่าง ๆ 
จนวุ่นวายสับสนเพราะขาระเบียบแบบแผนท่ีดีงามไร้ทิศทางใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหมกมุ่นแต่ยาเสพติดจนชีวิตขาด
ระเบียบวินัยวิทยาลัยฯ  ได้เล็งเห็นปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีกำหนด 
5.2.  เพื่อสนองนโยบายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส่งเสริมภาวะ 

ความเป็นผู้นำ 
5.3. เพื่อส่งเสริมสร้างการผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพ ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
5.4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีต่อการดำรงตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม นำความรู้ 

6. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
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6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.1 และปวส.1 จำนวน     640    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 

 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม  2561  ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ 
ตำบลหัวดอน อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จำนวน  70,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.  สมาชิกองค์การสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นท่ียอมรับของสังคมได้ 
9.2.  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นักศึกษามีความเป็นผู้นำ มีความรัก 

                  สามัคคีในหมู่คณะ 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา การดำเนินกิจกรรมใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น 
ตามวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม 
5.  วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
5.2  เพื่อเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

6.  เป้าหมาย 
     6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน  
  6.1.2บุคลากร       จำนวน     70  คน 
     6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 5,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
9..2  เพื่อเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การวิชาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
          10.1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา และจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
โครงการอาชีวะอาสา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

1.2 ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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1.3 สถานท่ีดำเนินโครงการ ในเขตพื้นท่ีของอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 - เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้
ในด้านทักษะวิชาชีพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ จึงจัดโครงการอาชีวะบริการ เพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการแก่ประชาชน  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะ 
 พื้นฐานด้านวิชาชีพ 

5.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1.นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการ
เรียนการสอน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1.ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเรียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 จัดศูนย์ให้บริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆบริเวณภายในจังหวัดอุบลราชธานี 
7.2  เดือนมกราคม 2561 และเดือน เมษายน 2561 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
8.1 ด้านบุคลากร  ครูอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีนักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
8.2 ด้านงบประมาณสนับสนุน (งบ สอศ.) 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1.พัฒนาความรู้การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1.จากการใช้แบบสอบถาม 
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โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

1.2 ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.3 สถานท่ีดำเนินโครงการ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
  - เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน    
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบายในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อให้
คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย



68 
 
ของชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน 
ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

5.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  พัฒนาสุขอนามัย
พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น 

5.4 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์  มี
สมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

5.5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำ อบต.  ดำเนินการ ในภารกิจซ่อมสร้าง , 
สุขอนามัยพื้นฐานและสร้าง มูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมือ
อุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย ประชาชนมี
ความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ   เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิต
ประจำวันของครัวเรือน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ออกดำเนินการ ในภารกิจซ่อมสร้าง, สุขอนามัยพื้นฐานและสร้าง มูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
7.2 ช่วงเดือนเมษายน 2561  -  สิงหาคม  2561 

8. งบประมาณ / ทรัพยากร / และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ  
  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

- มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำ อบต.  ดำเนินการ ในภารกิจซ่อมสร้าง, สุขอนามัยพื้นฐาน
และสร้าง มูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน    
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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- เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 
ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ   เครื่องมือ
อุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
  10.1 จากการใช้แบบสอบถาม 
  10.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ ) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

1.2 ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.3 สถานท่ีดำเนินโครงการ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
  - เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาชีพให้กับชุมชน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ รู้จัก
เสียสละ 
เพื่อประโยชนของส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนสังคมโดยท่ัวไปรู้จักสถานศึกษาดีขึ้น
เป็นและเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับประชาชน  
5.2 เพื่อฝึกอบรมวิชีพแก่ประชาชนผู้สนใจ 
5.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   ประชาชนผู้สนใจใน 8 สาขาวิชาชีพ  วิชาชีพละประมาณ 50 คน รวมทั้งหมด 
400 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ออกให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ภายในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 

7.2 แผนการดำเนินงาน 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 

 
 
 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร / และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

งบบำรุงการศึกษา   จำนวน  10,000 บาท  ได้แก่ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- มีโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ  
- ประชาชนผู้สนใจจำนวน 400 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 

  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
  10.1 จากการใช้แบบสอบถาม 
  10.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

1.2 ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.3 สถานท่ีดำเนินโครงการ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
   - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นนักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรสายสามัญ ทำให้ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ทางสายอาชีพเท่าท่ีควร โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงเป็น
แนวทางหนึ่ง ท่ีจะให้ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นนำไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวัน
หรือส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระในโอกาสต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ 

5.2 เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ 
5.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ ได้ฝึกอบรม
วิชาชีพ 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนผู้สนใจ ได้รับความรู้และ
ทักษะวิชา โดยสามารถนำความรู้ท่ีได้มานั้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพอิสระ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี 

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ออกให้บริการวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 

7.2 เดือนเมษายน 2561 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร / และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ  
  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนผู้สนใจ  
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  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         - นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนผู้สนใจท่ีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ    

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

  10.1 จากการใช้แบบสอบถาม 
  10.2 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  หลักการและเหตุผล  
 นักเรียน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ได้เรียนรู้วิทยากรใหม่ ท่ีทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี ท้ังนี้ภายในจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบการท่ีทันสมัยและ
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เหมาะต่อการให้นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ทุกคนควรจะได้ทราบและ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชา ท่ีเรียน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการจริง 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับปวช.   
 เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
ทัศนคติให้กับนักเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ 
7.  กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
       ระยะเวลา    พฤษภาคม-มิถุนายน  2561 
8. ค่าใช้จ่ายงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน  80,000  บาท 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ       

9.1. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการ 
 9.2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ใน  
 สถานศึกษา 
10.  การประเมินผลและติดตามผล 

10.1.จากการสังเกตความสนใจ และการศึกษาดูงานของนักเรียน นกัศึกษา 
10.2.จากแบบสอบถามการประเมินโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพและวิชาการ ทุกแผนกวิชา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
     และ ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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นโยบายเร่งด่วน 3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้
นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโนบายท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ

และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา การฝึกฝน 
การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการจัดการ
แข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและ 
การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
5.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 1,136  คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     70  คน  

6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาการ  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     -  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระดับวิทยาลัยฯ  10 กันยายน 2560 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 
ระดับภาค  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 
ระดับชาติ  ระหว่างเดือนมกราคม 2561 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จำนวน  80,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1. งบประมาณดำเนินการระดับวิทยาลัยฯ   10,000  บาท 
  8.2. งบประมาณดำเนินการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  40,000  บาท 
  8.3. งบประมาณดำเนินการระดับภาค   20,000  บาท 
  8.4. งบประมาณดำเนินการระดับชาติ   10,000  บาท  
     รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.นักเรียนนกัศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
9.2.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10. การติดตามและการประเมินผล  
10.1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3. จากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชมรมภาษาอังกฤษ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป
การศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรูข้องนักเรียน นักศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
เมื่อประเทศไทยต้องก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2561 การเตรียมความพร้อมของ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา จึงได้มีความสำคัญมากขึ้น 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในฐานะผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาได้ตระหนัก
ในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษา เพื่อใช้ใน
การส่ือสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน) ข้อท่ี 34 ระบุว่า “ภาษาท่ีใช้ในการทำงานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) จึงได้กำหนดจัด โครงการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันคริสต์มาส X’mas Dayเพื่อพฒันาทักษะ
ระดับต้นในการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อพร้อมรับมือความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น
ภายหลังการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี 2561 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางภาษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

5.2 เพื่อได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของวฒันธรรมตะวันตก วันคริสต์มาส 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบการแข่งขัน การแสดง 
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6. เป้าหมาย และตัวชีว้ัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักศึกษานักศึกษา  จำนวน 1,136 คน 
      6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน     70 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
                6.2.2ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
อาชีวศึกษาไปสู่สากลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 การดำเนินโครงการระหว่างปงีบประมาณ 2561 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน  5,000  บาท 
 - โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันคริสต์มาส 5,000 บาท 
 - โครงการพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง Morning Talk 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
 9.2ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
อาชีวศึกษาไปสู่สากลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1สังเกตจาการเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.2 จากแบบสอบถาม 
 10.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและมาตรา 23 ข้อ 2 การศึกษาการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นทักษะกระบวนการคิด การ
ทำงานร่วมกัน การหาเหตุผล การใช้ข้อมูลเชิงสถิติ การจัดทำส่ิงประดิษฐ์มุ่งนำผลงานท่ีได้จากการประดิษฐ์จาก
ของเหลือใช้ เพื่อนำไปพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ให้กับ 
สังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1.สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
 5.2.ให้สมาชิกนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
 5.3.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาและคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ   สิงหาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  จำนวน  3,000  บาท 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ได้โครงการเพื่อส่งเข้าประกวด สถานศึกษามีผลงานจากนักศึกษา 
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9.2. สมาชิกมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1.จากการรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  หลักสูตรระยะสั้นประจำปีงบประมาณ 2561 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
เพิ่มปริมาณผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการละเหตุผล 
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สภาพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมากจากสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีน้ำใจมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันท้ังบุคคลสังคมและธรรมชาติกลายเป็นสังคมท่ีต้องแข่งขันคนส่วนใหญ่ทำส่ิงต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนเอง
แม้กระท่ังการศึกษาก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจในอนาคตของผู้เรียนทำให้เยาวชน
ไทยไม่ได้รับการพฒันาศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและไม่ได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ใน
สังคมอีกต่อไปสังคมจึงเกิดแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาข้ึนซึ่งวิถีของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การปรับเปล่ียน
วิธีการสอนสร้างคนให้คิดเป็นคิดไกลคิดลึกคิดอย่างถูกต้องคิดโดยยึดสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์กลางผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ(Learning by Doing) เรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์เรียนรู้โดยวิถีของสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างประโยชน์ให้สังคม   

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 หมวด4 มาตรา22เกี่ยวกับ
แนวการจัดการศึกษา ท่ีกล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพความสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
บทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญกล่าวคือผู้เรียนต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้รับมาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองต้อง
คิดเองทำเองปรับปรุงเองในเรื่องท่ีสอดคล้องกับการดำรงชีวิตในส่ิงท่ีตนเองสนใจและต้องการเรียนรู้     จากแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรมวิธีการเรียนรู้สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้”การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน เป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนท่ัวไปท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพ  ให้มีอาชีพ
และนำวิชาความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล และประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ันได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
5.3เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และสร้างโอกาสให้กับประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เปิดหลักสูตรระยะส้ันรายวิชา  10 วิชา 
6.1.2 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ัน  จำนวน 3000 คน 

 
 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้บุคคล และประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
6.2.2 ผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ันได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6.2.3 ลดปัญหาการว่างงาน และสร้างโอกาสให้กับประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการทำงาน / ระยะเวลา / สถานท่ี 
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และโรงเรียนในเครือข่าย 

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1.1 จัดกาเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน  จำนวน  10  วิชา 
9.1.2 มีจำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ัน  จำนวน 3000 คน 
9.1.3 เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้บุคคล และประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
9.1.4 ผู้เรียนหลักสูตรระยะส้ันได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
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9.1.5 ลดปัญหาการว่างงาน และสร้างโอกาสให้กับประชาชนท่ัวไปได้เรียนวิชาชีพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      10.1 จากแบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ 
      10.2 จากสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง  ประจำปีการศึกษา 2561 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  (ฝ่ายวิชาการ) 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการละเหตุผล 
สภาพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมากจากสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีน้ำใจมีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 
ท้ังบุคคลสังคมและธรรมชาติกลายเป็นสังคมท่ีต้องแข่งขันคนส่วนใหญ่ทำส่ิงต่างๆเพื่อประโยชน์ของตนเอง
แม้กระท่ังการศึกษาก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจในอนาคตของผู้เรียนทำให้เยาวชน
ไทยไม่ได้รับการพฒันาศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและไม่ได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ใน
สังคมอีกต่อไปสังคมจึงเกิดแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาข้ึนซึ่งวิถีของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การปรับเปล่ียน
วิธีการสอนสร้างคนให้คิดเป็นคิดไกลคิดลึกคิดอย่างถูกต้องคิดโดยยึดสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์กลางผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ(Learning by Doing) เรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์เรียนรู้โดยวิถีของสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างประโยชน์ให้สังคม   

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด4มาตราเกี่ยวกับ 
แนวการจัดการศึกษา ท่ีกล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพความสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
บทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญกล่าวคือผู้เรียนต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้รับมาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองต้อง
คิดเองทำเองปรับปรุงเองในเรื่องท่ีสอดคล้องกับการดำรงชีวิตในส่ิงท่ีตนเองสนใจและต้องการเรียนรู ้    จากแหล่ง
เรียนรู้หลากหลายมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรมวิธีการเรียนรู้สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้”  ดังนั้น  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ)   จึงได้ดำเนินโครงการอบรม
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี
การศึกษา  2561  ในครั้งนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสำคัญของสมรรถนะอาชีพในการเรียนการสอนอาชีพ 
5.2 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบูรณาการสมรรถนะอาชีพท่ีนำไปใช้ ในการเขียน 

แผนการเรียนการสอนอาชีพหรือวิชาชีพ 
5.3 สามารถพัฒนาการเขียนแผนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและอาชีพและการบูรณาการตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ 
 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
    6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะครูทุกสาขาวิชา/เจ้าหน้าท่ี จำนวน  55 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ี  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2.2 จัดทำแผนการสอนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

         6.2.3  คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ี  สามารถเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
และบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2.4 สามารถพัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ ชุมชน   และท้องถิ่น  
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนการทำงาน / ระยะเวลา / สถานท่ี 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

งบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน  5,000  บาท 
9.ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.2 คณะครูทุกสาขาวิชา/เจ้าหน้าท่ีเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพและบูรณาการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  55 คน 

9.3 คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.4 คณะครูทุกสาขาวิชาเจ้าหน้าท่ีจัดทำแผนการสอนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

9.5 มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สถานประกอบการ ชุมชน   และท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุง  ตรวจสอบแผนการเรียนระดับ ปวช. และปวส.  
ทุกสาขาวิชา /สาขางาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
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     10.1 จากแบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ 
     10.2 จากสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงบประมาณ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเป็นการ
สร้าง    กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพิ่มปริมาณ
สาขาวิชา ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี  
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา 
 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. ครูท่ีรับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาท่ีเปิดสอนระบบทวิภาคีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
6.2.2. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560  –  กันยายน 2561 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 งบประมาณสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 - โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

 - โครงการจัดทำแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 - โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการทวิภาคี 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี  
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9.2 พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
 
9.3 มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

9.4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการนิเทศการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ    
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้/ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
- ยกระดับการจัดการศึกษา     

4. หลักการและเหตุผล  
  ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านวิชาการในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น ทุกคนทุกฝ่ายนับเป็ น
องค์ประกอบสำคัญ  การเป็นเพื่อนร่วมทางท่ีจะเดินไปด้วยกันอย่างไว้ใจและเช่ือว่าจะช้ีแนะช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันให้ก้าวไปในทางท่ีถูกต้องด้วยน้ำใจคือหนทางแห่งกัลยาณมิตร  

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีความพยายามท่ีให้การศึกษาไทยก้าวหน้าและพัฒนาสถานศึกษาให้
ทันต่อเหตุการณ์และโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การนิเทศการสอนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาครูให้มี
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ปัจจุบันศึกษานิเทศก์มี
จำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารจะต้องกำกับติดตามนิเทศการ
สอนของครูอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู 
5.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา 
5.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 43 คน 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนมีทักษะและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
    เดือน กรกฎาคม 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2561 
8. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

  เงินอุหนุนเรียนฟรี 15 ปี จำนวน  2,000  บาท   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เชิงปริมาณ  ครูผู้สอนของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 43 คน ได้รับการนิเทศการสอนและพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 เชิงคุณภาพ ครูได้รับการพัฒนาด้วยการนิเทศการสอน  
10.  การติดตามและการประเมินผล 

10.1 จากสรุปผลจากการใช้แบบประเมิน      
10.2 สรุปผลการดำเนินการ 
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โครงการ อาสาเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560  มีพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ขพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอวารินชำราบ ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมจัดต้ังโรงทานอาหาร น้ำหรือ
เครื่องด่ืม สำหรับผู้มาร่วมในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัด
โครงการกิจกรรมอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร   
5. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2560 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้เข้าร่วมงานประชาชนอำเภอวารินชำราบ จำนวน 3,000 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ถวายพระราชกุศลเนื่องใน
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  
 ดำเนินโครงการในวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และ วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 
ณ วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
          จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน 10,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร   
 
 
 9.2 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2561 
10. การติดตามและการประเมินผล 
 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความเหนื่อยยากตรากตรำ เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องแข็งแกร่งท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้าย
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ของชีวิตราชการถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้สร้างคุณประโยชน์ แก่ทางราชการและวิทยาลัยฯ จึงควรค่าแก่การร่วมแสดง
มุทิตาจิต และขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ 
 5.2 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      บุคลากรวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรวิทยาลัยฯ ระลึกถึงคุณค่าของการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการจนครบวาระเกษียณ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  
 ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตฯ ในเดือนกันยายน 2561  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
          จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน  200,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับผู้เกษียณอายุราชการ 
 9.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณี ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
            โครงการตามภาระงานประจำ 
            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีครู 
อาจารย์ และบุคลากรท้ังหมด 70 คน ซึ่งได้สละเวลาปฏิบัติงาน และให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อแสดงถึงความดีท่ีครู อาจารย์ และบุคลากรได้ปฏิบัติมา วิทยาลัยจึงเห็นควรแก่การจัดทำโล่ และ
เกียรติบัตร เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู อาจารย์ และบุคลากร 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อมอบเกียรติบัตร เป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์และบุคลากรท่ีทำความดี 
 5.2 เพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากร ท่ีได้รับโล่และเกียรติบัตร ทำงานอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      จัดทำโล่และเกียรติบัตร ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ครู อาจารย์ และบุคลากรท่ีได้รับโล่ และเกียรติบัตร มีขวัญและกำลังใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  
 จัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรในงานวันครู ณ วิทยาลัย ท่ีเป็นสถานท่ีจัดงานตามท่ี อศจ. กำหนด  
ในเดือน มกราคม 2561 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
           จากเงินบำรุงการศึกษา  ค่าโล่และเกียรติบัตร จำนวนเงิน  35,000   บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ กระตือรือร้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 9.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
 10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพื่อประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 และวันท่ี 21 มิถุนายน 2548 เห็นชอบหลักเกณฑ์
การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและอนุมัติหลักการให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งรถส่วนราชการท่ีสามารถจัดทำประกันภยัและเบิก
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยจะต้องเป็นรถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2535 
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายประกันภัยรถส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดจนเพื่อให้เกิด
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัดทำ
โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการนี้ขึ้น 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
5.2. เพื่อให้ความคุ้มครองต่อบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ   
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6.1.1. รถยนต์ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. บุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  70,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
โครงการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)    
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้/ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริการ การจัดการเรียนการ
สอนท้ังต่อครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นในปีท่ีผ่านมาครุภัณฑ์การศึกษาท้ังในส่วนของสำนักงานและส่วนของ
คณะวิชา แผนกวิชาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการพัฒนา
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา และปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมีครุภัณฑ์ไว้ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานท่ีพอเพียงต่อความต้องการ 
  6.2.2.  สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนิน/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 เดือนตุลาคม 2560  ถึง กันยายน 2561   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
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 งบเงินบำรุงการศึกษา   รวมจำนวนเงินท้ังส้ิน  381,000  บาท ได้แก่ 
 - ทีวี ขนาด 50  นิ้ว  จำนวน  9  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 18,000 * 9 เครื่อง = 162,000  บาท ( 9 แผนกวิชา) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานทึบ จำนวน  9  หลัง  ราคาหลังละ  5,000 * 9 หลัง = 45,000  บาท ( 9 แผนกวิชา) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน  2 หลัง  ราคาหลังละ 3,500 * 2 หลัง =7,000 บาท (งานบริหารงานท่ัวไป) 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด  ราคาชุดละ  18,000 * 2 ชุด  = 36,000 บาท (งานพัสดุ) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานทึบ  1  หลัง  ราคา  5,000  บาท (งานสวัสดิการพยาบาล) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 1 หลัง  ราคา 3,500 บาท    (งานวางแผน) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 1 หลัง  ราคา  3,500 บาท  (งานบ่มเพาะฯ) 
 
 
 - เครื่องปริ้นเตอร์  1  เครื่อง  ราคา  5,000  บาท  (งานประกัน) 
 - เครื่องสำรองไฟ  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,000 * 2 เครื่อง = 4,000 บาท (วิชาการ) 
 - ตู้เก็บเอกสารบานทึบ จำนวน 2 หลัง  ราคาหลังละ 5,000 * 2 หลัง = 10,000 บาท (วิชาการ) 
 - เครื่องก๊อปป้ีปริ้น  จำนวน  1 เครื่อง  ราคา  100,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ครู นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัก
การศึกษา 
 9.2. สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 9.3. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1. ประเมินผลความพึงพอใจ 
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โครงการจัดซ้ือวัสดุเอกสารการพิมพ์ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา เกิดความคล่องตัว และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำห้องพัสดุและเครื่องถ่ายเอกสารอาคารอำนวยการ 
 5.2 เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นและการดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้น 
6. เป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และหมึกพร้อมกระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึ้นส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
    จากเงินบำรุงการศึกษา  จำนวนเงิน  150,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - มีเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดสำเนาไว้อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ    
10. การติดตามและประเมินผล 
 - จากการสรุปผลการดำเดินงานและจากแบบสอบถามการประเมิน   
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โครงการจัดทำป้ายไวนิล สื่อโฆษณา ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2561 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการส่ือสารทางด้านข่าวสาร กิจกรรม วันสำคัญ ส่ือ ป้าย ประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้คณะครู บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้รับข่าวสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีไม่
เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพต่อการประชาสัมพันธ์ จึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยส่งผลให้ไม่ได้รับ
ข่าวสารซึ่งการประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยในปัจจุบันยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายๆท่ี  ด้วยเหตุนี้ทางงาน
ประชาสัมพันธ์ จึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯให้ได้รับข่าวสารท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้มีป้ายในการประชาสัมพันธ์  ท่ีสวยงาม และการส่ือความหมายท่ีตรงจุด และเพิ่มในจุดในการ
ประชาสัมพันธ์ รอบๆ พื้นท่ีของวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง ให้ตรงกัน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  เผยแพร่ข่าวสาร  ภารกิจ  ต่างๆให้ทราบ 
           เชิงคุณภาพ 

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้ข่าวสารและพบเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่สวยงามในกิจกรรม
ต่างๆ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560   ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
  งบอุดหนุนเรียนฟรี 15  ป ี จำนวน  20,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 5.1 เพื่อให้มีป้ายในการประชาสัมพันธ์  ท่ีสวยงาม และการส่ือความหมายท่ีตรงจุด และเพิ่มในจุดในการ
ประชาสัมพันธ์ รอบๆ พื้นท่ีของวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง ให้ตรงกัน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
โครงการจัดทำ (VTR ) วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2561 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 



102 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบได้รับรางวัลและมีผลงานต่างๆและได้รับรางวัลต่างๆมากมายท้ัง
คณะครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาต่างๆๆและสาขางานต่างๆบุคคลากรของวิทยาลัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นโยบายของทางวิทยาลัยก็ได้มีการมุ่งเน้นให้
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  อย่างเต็มรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในวชิาการแต่ละ
แผนก ต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ  ภายในวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายอย่าง ตามโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยฯแต่กลับไม่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แนะนำวิลัย 
        จากเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงอยากให้มี VTR และการแนะนำการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรู้การทำงานการเผยแพร่ ก็จะเป็นประโยชน์การให้นักเรียน 
ผู้ปกครองและครู รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาลัย อัน
เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯได้อีกทางหนึ่ง  
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพื่อใหม้ีVTR แนะนำวิทยาลัยและบุคลากรของวิทยาลัยพร้อมประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลต่างๆๆ 
            5.2. เพื่อใหม้ีVTR ในการประชาสัมพันธ์ ท่ีต่างๆเช่น การออกแนะแนว แนะนำ การประชุมต่างๆ 
            5.3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯให้สาธารณะได้รับทราบ 
            5.4. เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
            5.5 เพื่อใหม้ีการประชาสัมพันธ์การส่ือสารข้อมูลท่ีทันสมัย รวดเร็ว ของวิทยาลัยฯ 
            5.6 เพื่อให้สามารถเผยแพร่กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
               มีVTR แนะนำวิทยาลัยและเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
 เชิงคุณภาพ 
      สามารถนำVTRไปเผยแพร่และแนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ
และเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและเป็นส่ือสารหรับเผยแพร่คุณภาพและกิจ
กรรมการบริหารกาจัดการศึกษาของวิทยาลัย    
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560   ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
  งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 5,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
    9.1. มีVTR แนะนำวิทยาลัยและบุคลากรของวิทยาลัยพร้อมประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา นักเรียน
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลต่างๆๆ 
            9.2. มีVTR ในการประชาสัมพันธ์ ท่ีต่างๆเช่น การออกแนะแนว แนะนำ การประชุมต่างๆ 
            9.3. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯให้สาธารณะได้รับทราบ 
            9.4. เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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            9.5 มีการประชาสัมพันธ์การส่ือสารข้อมูลท่ีทันสมัย รวดเร็ว ของวิทยาลัยฯ 
            9.6 เพื่อให้สามารถเผยแพร่กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้สถานที่ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาคารสถานท่ีมีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี  ให้มีความสะอาด สวยงามและมีความพร้อมของสถานท่ีต่อการจัดการศึกษา
รวมท้ังเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ  ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานท่ีให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม  น่าอยู่ น่าทำงาน 
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 5.2  เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
6. เป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1  ได้เติมน้ำยาถังดับเพลิง 20  ถัง 
      6.1.2  ได้ฐานองค์พระวิษณุ  1 ฐาน 
      6.1.3  มีโรงจอดรถท่ีได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 สร้างสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน 
      6.2.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
  เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ  2561 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวน  300,000  บาท 
-   โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงโรงจอดรถ   300,000  บาท 

 จากเงินงบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  150,000  บาท 
-   โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด  20,000  บาท 
-   โครงการซ่อมแซมระบบประปา  10,000  บาท 
-   โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า    10,000  บาท 

  -   โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง   15,000  บาท 
 
 
-  โครงการสร้างฐานองค์พระวิษณุ  30,000  บาท 
-  โครงการประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และ   
   สภาพแวดล้อม  1,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เกิดความสะดวกสวยงามของภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 9.2  อาคารสถานท่ีต่าง ๆ มีสภาพพร้อมการใช้งาน 
          9.3  เกิดความพึงพอใจในการใช้สถานท่ีของผู้รับบริการ 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน  
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โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ด้านการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจำปีการศึกษา ทุก ๆ ปี วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษา มอบตัวและลงทะเบียนในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและ
เป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการในการเบิก
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ท่ีมีการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ในวันหยุดราชการตาม
ความจำเป็นและตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 
    5.2  เพื่อเป็นการตอบแทนขวัญและกำลังใจบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
         5.3  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
     5.4  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
     5.5  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวทิยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
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 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักศึกษานักศึกษา และผู้ปกครองท่ีมามอบตัวลงทะเบียน จำนวน 300 คน  
6.1.2  ครูและบคุลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 40 คน   

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  จำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
  6.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีขวัญและกำลังใจในการ   
          ปฏิบัติหน้าท่ี 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.2  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน –  เมษายน  ของทุกปี  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
 งบเงินบำรุงการศึกษา  จำนวน  11,400  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  9.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 
     9.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      9.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์ท่ีดี  
                 ของครู    
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกต 
 10.2  จากแบบสอบถามประเมินผล 
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โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ด้านการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากท่ี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลา 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้เวลา 2 ปี ตามลำดับ ท้ังนี้
ผู้สำเร็จการศึกษาก็จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของ งานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนและงานวัดผล ซึ่งงานทะเบียนก็จะเป็นผู้รวมผลการเรียนและขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป 

โดยภาระหน้าท่ีของงานทะเบียน จากท่ีดำเนินการรับนักศึกษาเข้าจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
งานทะเบียนก็จะดำเนินการจัดทำใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ตัวตนเองและนำไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษา
ต่อหรือหางานทำต่อไป 

งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบใบประกาศ พร้อมใบแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามสาขางานท่ีเรียน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักศึกษาท่ีสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ 
มาจนกระท่ังสำเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสาร้างจิตสำนึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับตัว
นักศึกษา โดยผู้อำนวยการเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนให้แก่นักศึกษาเอง  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
5.2  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถาบัน 

 5.3  เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.2   จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561  จำนวน 400 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาจากศิษย์เก่า 

  6.2.2  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาให้เกิดข้ึน 
 

 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
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 7.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.2  เวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2561 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
 งบเงินบำรุงการศึกษา  จำนวนเงิน  15,000 บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1   เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 9.2   เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ  
 9.3   เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกต 
 10.2  สรุปผลการปฏิบัติเป็นรูปเล่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ  

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
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 ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และระบบส่ือสารต่าง ๆ จึงทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯเมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่ใน
วิทยาลัยฯ  และควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือนักเรียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนทราบแนวการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นไปในแนวเดียวกันตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา เป็น
ศิษย์ท่ีดีของครู และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  โดย
อาศัยระเบียบของทางราชการ ว่าด้วย การควบคุมความประพฤตินักเรียน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน การลงโทษนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้มีการจัดทำคู่มือนักเรียนขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 
     5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      5.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์ท่ีดี 
                 ของครู 
     5.4  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
     5.5  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
     5.6  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวทิยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักศึกษาทุกคนได้รับคู่มือนักเรียนไปไว้  สำหรับเป็นแนวปฏิบัติตามในด้านระเบียบวินัย 
6.1.2  นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้ดีขึ้น    

  
 
 
6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็น 
                     ศิษย์ท่ีดีของครู 
  6.2.2  นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 7.2  ช่วงเดือน  มีนาคม –  พฤษภาคม  ของทุกปี  
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่า การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน  40,000 บาท    
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
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  9.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 
     9.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      9.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์ท่ีดี 
           ของครู    
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1  จากการสังเกต 
 10.2  สรุปผลการปฏิบัติเป็นรูปเล่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการแนะแนวนักเรียนนักศึกษา 
 เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อบอกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ภายหลักจบการศึกษาและยังเป็น
กำลังใจแก่รุ่นน้องผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้ มีโครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนและแนะแนวแก่นักเรียนนักศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
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5.2.เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ประมาณ  300  คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

-เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2561  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    เป็นเงิน 2,000 บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.ได้รับข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา  
          9.2.เป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปท่ีดียิ่งขึ้น 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
โครงการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2561 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร 
ประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมีผลการเรียนดี มีกิจกรรมเด่น เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา
ดังกล่าวไปประพฤติปฏิบัติต่อไป โดยให้มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และอดทน มีความพากเพียร 
ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 
ภาคภูมิใจในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายโดยเคร่งครัดท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

5.2.เพื่อฝึกฝนให้กับนักศึกษารู้จักบังคับจิตรใจ ข่มใจตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติตนแต่ในส่ิงท่ีดี 
5.3.เพื่อฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
5.4.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีต้องเคารพต่อกฎระเบียบ และมีวินัยในตนเอง 
5.5.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างนักศึกษา 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
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 6.1.  เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนก  ประมาณ   1,136 คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นกัศึกษาดีขึ้น 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. สำรวจนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3.00  ขึ้นไป และมีกิจกรรมเด่น  
7.2 ระยะเวลาเดือนมีนาคม  2561   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15 ปี  เป็นเงิน  2,000  บาท     
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินฯ  
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
          10.1.จากการตรวจสอบ    
          10.2.จากสถิติการปรับปรุงตนเองของนักศึกษา 
 
โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้
ดำเนินงานและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
5.2.   เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ   

6.1.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่  ประมาณ  800  คน และสำเร็จการศึกษา ประมาณ 300 คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. จัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระยะเวลาเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน  
มิถุนายน 2561 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณฝ่ายพัฒนาฯ   เป็นเงิน  2,000  บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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 9.1.สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 9.2. สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากผลการสรุปการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1.งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
    2.งานทะเบียน    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        เพิ่มปริมาณผู้เรียน และการสร้างและการกระจายโอกาส 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของนักเรียน 
นักศึกษาพัฒนานักศึกษาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเปล่ียนแปลงเรื่องวินัยในตัวเองมีคุณธรรมและจิตสำนึกท่ีดี 

5.3  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความตระหนัก และให้ความสำคัญท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะสาร 
เสพติดส่ือลามกอนาจารอันธพาลและการพนัน 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1ด้านปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 805 คน 
6.2ด้านคุณภาพ 
     6.2.1สถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมแก้ปัญหาต่างๆของ

นักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ระยะเวลา เดือนมิถุนายน  2561 
7.2 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
   งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  10,000  บาท     
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
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          9.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนำมาติดตามปัญหาต่างๆของนักเรียน นักศึกษา 
 9.3 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่บุตร หลาน จากสถานศึกษา 
 9.4 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองของนักเรียน นกัศึกษา 
 
 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 
10.2 จากการสรุปผลในแบบฟอร์มการรายงานของครูท่ีปรึกษา 
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โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
              ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. จำนวน 
1,136 คน  และมีส่วนร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก  ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จากหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  
5.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงประมาณ        
        6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน     1,136  คน 
            6.1.2.  บุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ              จำนวน        70    คน                               
 6.2. เชิงคุณภาพ        

6.2.1  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนธันวาคม  2561 /หน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี   2,000  บาท   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
10.  การประเมินและติดตามผลโครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมและจากแบบสอบถาม 
 
 

 
 
 
โครงการเทคนิคการทำงานเป็นทีม (เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
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3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
4.   สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ เทคนิคการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการทำงานกลุ่ม ใช้ความคิดและเทคนิคการทำงาน
ร่วมกันก่อให้เกิดผลสำเร็จต่อกิจกรรมท่ีได้จัดทำ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อปลูกฝังแนวคิด และพัฒนาการทำงานในระบบทีมงาน 
5.2.  เพื่อจัดให้มีการแข่งขัน ประกวดผลงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5.3.  เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาชีพ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนธันวาคม  2560  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.    ได้โครงการเข้าประกวดระดับภาค 
9.2.    มีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึ้น 
9.3.    ประสิทธิภาพขององค์กรในสังคมไทย มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1. จากกการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3. จากแบบสอบถาม 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
         โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
นโยบายรัฐบาลกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือ  ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยในการยกระดับคุณภาพ
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การศึกษา ซึ่งจะให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
เพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทาง Internet 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อให้สมาชิกทราบถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5.2.  เพื่อให้สมาชิกทราบแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ 
5.3.  เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักค้นคว้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการคิดและปฏิบัติ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Self-Access Learning 
6.2.2.  นักเรียน  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม  

E-learning 
6.2.3.  นักเรียน  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ           

9.1 สมาชิกได้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการเรียนรู้ และนำมาพัฒนาตนเองได้ เช่นการค้นคว้าจาก
ห้องสมุด จาก Internetและจาก E-learning   

 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1. จากกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา 
10.2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3. จากแบบสอบถาม 
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โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23  ความว่า การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้  คุณธรรมและมารยาท
การเข้าสังคม   กระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวติและมารยาทการเข้าสังคม     ในปจัจุบันสภาพสังคมไทย ได้มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้นโครงการมารยาทการเข้าสังคมจึงเป็นส่ิงสำคัญทำให้การดำเนินชีวิตมีความจำเป็นต่อนักเรียน นักศึกษาในการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขุมรอบครอบ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 
          5.2.  เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักศึกษาให้เกิดแนวความคิดเรื่องมารยาทการเข้าสังคม 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136   คน 
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6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70   คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษา ฝึกมารยาทการเข้าสังคม 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนสิงหาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี   1,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียน นักศึกษารู้จักมารยาทการเข้าสังคม  
9.2. นักเรียน นักศึกษารู้ถึงการดำเนินชีวิตและมารยาทการเข้าสังคม   

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรยีน นักศึกษา 

          10.2. จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)  
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

โรคเอดส์  (AIDS) ย่อมาจากคำเต็มว่า Acuquired immune Deficiency Syndrome เป็นโรคร้ายแรง
มากและมีการระบาดอย่างรุนแรง ท้ังใน หมู่เด็กและวัยรุ่น โรคเอดส์เป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้  ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนใดท่ีจะรักษาหรือป้องกันได้ วิธีป้องกันโรคเอดส์ท่ีดีท่ีสุดก็คือ  การเผยแพร่ให้ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมทั้ง การสอนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายของ โรคเอดส์ แก่ชนทุกหมู่เหล่าทุก
เพศ ทุกวัย เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ตัว ให้ปลอดจากโรคเอดส์ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ ขณะเดียวกันก็จะมีความเข้าใจและเห็นใจผู้ติดเช้ือ เพื่อให้เขา
อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ 
          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์โรคเอดส์ ท่ีมีผลกระทบต่อเยาวชน
ของชาติและสังคมโดยรวม  จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็น
เยาวชนและกำลังของชาติต่อไป ในอนาคต ได้มีความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายร้ายแรงอันใกล้ตัวของโรค
เอดส์  และเพื่อช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์และความง่ายดายว่าหากพล้ังพลาดเพียงครั้งเดียว อาจติดเช้ือได้  พร้อมท้ัง
ช้ีให้เห็นว่าหากเกิดติดเช้ือขึ้นมาแล้ว ผลกระทบต่อตัวเองและต่อครอบครัวจะมีมากเพียงใด เมื่อมีความตระหนัก
แล้ว จะได้เป็นแรงเหนี่ยวรั้งให้ยับยั้งช่ังใจไม่กระทำในส่ิงท่ีเส่ียงต่อการติดเอดส์ ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่าเอดส์พบ
มากในกลุ่มของวัยรุ่น  และเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญท่ีจะเป็นกำลังในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สังคม และระดับประเทศ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ 
5.  วัตถุประสงค์ 



120 
 
             5.1. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ 
             5.2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษานำไปสู่การรู้จักคิดตัดสินใจและเลือกทำส่ิงท่ีดีเป็นการ
ช่วยป้องโรคเอดส์ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังการักษาศีล 5 

 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมกราคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
              งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี   1,000  บาท   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             9.1. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงภยัอันตรายของโรคเอดส์ 
             9.2. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษานำไปสู่การรู้จักคิด ตัดสินใจ/เลือกทำส่ิงท่ีดี 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   10.1. จากสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการประหยัดและออม 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  เพิ่มปริมาณผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 ความว่า การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทย ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีความ
เจริญทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำให้การ
ดำเนินชีวิตมีความขัดสน ไม่รู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามท่ีจำเป็น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ
ของการประหยัดและเก็บออมเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตมีความสุขุมรอบครอบ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประหยัดและเก็บออม 
  5.2. เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เกิดแนวความคิดท่ีดีต่อการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษา สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  -  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. นักเรียน นักศึกษาได้รู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประหยัดและเก็บออม  
   9.2.  เสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เกิดแนวความคิดท่ีดีต่อการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
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10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
          10.2.จากการสังเกตและจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 



123 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 เพื่อรำลึกการละสังขารของหลวงปู่ชา สุภัทโท ในวันท่ี 16 มกราคม ของทุกปี พุทธศาสนิกชนและศิษย์ยานุ
ศิษย์ของหลวงปู่ชา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จำนวนนับแสนคน ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ  
วัดหนองป่าพง เช่น การฟังธรรมะการเดินจงกลม การนั่งสมาธิ การถือศีล รวมทั้งการจัดต้ังโรงทานเพื่อประกอบ
อาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และผู้ร่วมปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ีสนใจ เข้าร่วมการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อรำลึกถึงพระโพธญิาณเถร หรือหลวงปู่ชา  สุภัทโท  
 ด้วยการจัดงานปฏิบัติธรรมดังกล่าว ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร ผู้ร่วมปฏิบัติ
ธรรมท้ังในและนอกประเทศ มาร่วมงานจำนวนมาก วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังอยู่ใกล้กับวัด
หนองป่าพงจึงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนามาปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง ประจำปี 25 ขึ้น 
โดยร่วมจัดเตรียมสถานท่ี กางเต็นท์ เดินสายไฟ และลูกเสือบริการเก็บยะ ระบบน้ำประปาและจัดต้ังโรงทานในช่วง
เดือนมกราคม 2561 ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกจิกรรม
ร่วมกับชุมชน 

5.2. เพื่อให้คณะผู้บริหารครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสรำลึกถึงการละสังขาร 
ของหลวงปู่ชา  สุภัทโท 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
       6.1.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน     1,136   คน 
        6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน          70   คน 
 6.2. ชิงคุณภาพ 
        6.2.1.   คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและ นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันท่ี  14 - 17 มกราคม  2561  ณ วัดหนองป่าพง 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  3,000  บาท   
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิน่ให้เป็นมรดก 
ของไทย 
9.2.นักศึกษามีความกตัญญูกตเวที มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความกตัญญูกตเวที 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3.จากแบบสอบถาม 
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โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2540  ณ บริเวณท่ีดินป่า
สาธารณประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ี 44 ไร่         51 
ตารางวา เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีพศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ   
 ด้วยวิทยาลัยได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีจบไปหลายรุ่นแล้ว ซึ่งนักศึกษาต่างแยกย้ายกันไปทำงานตามหน้าท่ี 
หลายคนได้ปรับเปล่ียนงานใหม่ หรือปรับเล่ือนตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และมีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง เพื่อให้ศิษย์
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เก่าได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพฒันางานใน
หน้าท่ีของตนเองและทำประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ  
 ทางวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ครั้งท่ี 1 เพื่อเป็น
วัฒนธรรมในการถือปฏิบัติสืบไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อให้ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบการณการทำงาน 
5.2.  เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์  เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานและสู้ชีวิตต่อไป 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  ศิษย์เก่าและผู้ติดตาม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
                6.2.1.  นักเรียน นักศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนกันยายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  - 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การทำงาน 

 
 
9.2.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวาริชำราบทุกท่านเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานและสู้ชีวิตต่อไป 
9.3.  เกิดความสมานสามัคคีในคณะศิษย์เก่า 
9.4.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้สร้างสรรค์พัฒนาประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯต่อไป 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา และจากแบบสอบถาม 
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โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

 นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
นโยบายเร่งด่วน 3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 คำขวัญต่างๆ เป็นเหมือนเครื่องมือท่ีใช้เตือนใจมนุษย์  เมื่ออ่านคำขวัญแล้วเรามักจะคิดคำนึงถึงส่ิงท่ีเรา
กำลังทำและใช้ชีวิตในสังคมด้วงความไม่ประมาท ดังนั้นการท่ีมีคำขวัญติดอยู่ในสถานท่ีต่างๆ เป็นส่วนช่วยให้
เยาวชนและประชาชนท่ีอ่านคำขวัญนั้นๆ ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข   
5.  วัตถุประสงค์ 
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5.1.นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านคำขวัญ 
5.2.  นักศึกษาจำนวนมากมีความประพฤติดีขึ้น 
5.3.  นักศึกษามีความมั่นใจและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

6. เป้าหมาย 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
   6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136 คน 
  6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70 คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560   ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561  
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  2,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.  นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านป้ายคำขวัญ 
9.2.  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการทำป้ายคำขวัญ 
9.3.  นักศึกษาปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 10.1. แบบประเมินโครงการ 
 10.2. ภาพถ่าย 
 10.3. ความประพฤติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (เสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษา) 
4. หลักการและเหตุผล 
 ส่ิงแวดล้อมมีความสำคัญมากท้ังในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นท่ีให้ความสนใจของหลายฝ่าย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษย์
และผลท่ีเกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  จึงมีความจำเป็นอย่างท่ีนักเรียน นักศึกษา ต้องมีความ
ตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าท่ีของทุกคน ไม่ใช่ใคร
คนใดคนหนึ่ง ท่ีจะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมท่ี
อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในท่ีสุด 
 

         ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.  นักศึกษาให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
5.2.  นักศึกษาสนใจและใช้เวลาว่างในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
5.3.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
           6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  2,500  บาท    
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.  นักศึกษาให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
9.2.  นักศึกษาสนใจและใช้เวลาว่างในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
9.3.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 
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10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1. แบบประเมินโครงการ 
 10.2. ภาพถ่าย 
 10.3. ความประพฤติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
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3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ    
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 7 ความว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลูกฝัง
จิตสำนึก  ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย      รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์  
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย 
5.2.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก 
5.3.เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วม กิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษาและใน

สังคม 
6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136   คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70   คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
           6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในและนอกสถานศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 
 
 
 
 
 
 
8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2,000  บาท    
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 สมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย รู้และเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย   ตลอดจนผลดีผลเสียในการไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
10.3.จากแบบสอบถาม 
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โครงการแข่งขันนาฎมวยไทย 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน คือ บริษัทอีซูซุตังปักอุบล จำกัด ร่วมกับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ 
จำกัด ได้จัดทำโครงการพิเศษ การแข่งขันนาฎมวยไทยอีซูซุ “รักชาติ...รักษ์มวยไทย” เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน 
นำกีฬามวยไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหมู่คณะ ท้ังยังเป็น
การช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปะมวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
 5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีความรักความสามัคคี 
6.  เป้าหมาย 
    6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  15    คน  
  6.1.2  บุคลากร      จำนวน    4    คน 
    6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
          ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ บริษัทอีซูซุตังปักอุบล จำกัด 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  เป็นเงิน  1,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
 9.2.นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีความรักความสามัคคี 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา จากการสังเกตความสนใจและแบบสอบถาม 
 
 
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะทำ
หน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่มหรือคณะ
ให้ดีมีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของหมู่คณะ  
โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ  มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้ส่วนรวม โดยไม่
หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 
 การคัดเลือกคนท่ีจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำหรือหัวหน้ามักจะพิจารณาท่ีประสบการณ์ความสามารถความ
เช่ียวชาญในการทำงานนั้น มากกว่าท่ีจะคัดเลือกท่ีภาวะผู้นำท่ีเป็นเหตุให้คนท่ีไม่เหมาะสม เมื่อมีอำนาจมากขึ้น 
แทนท่ีจะใช้เพื่อสร้างสรรค์ กลับใช้สร้างปัญหา เราจำเป็นต้องพัฒนาผู้นำ “Leader Ship” หรือสภาพความเป็น
ผู้นำในตัวเราต้ังแต่ยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง หรือบทบาทหน้าท่ีต้องเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องมีครบ 3 
องค์ประกอบ “ดี เก่ง กล้า”อย่างไรก็ตาม ผู้นำไม่ได้เป็นบุคคลท่ีต้ังขึ้นมา เพื่อคอยออกคำส่ังหรือช้ีนิ้วเพียงอย่าง
เดียว แต่ถูกต้ังมาเพื่อนำทิศทาง คอยแนะนำฝึกคนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ลักษณะผู้นำท่ีดี จึงต้องมีท้ังความดี ความ
เก่ง ความกล้า เป็นพลังในการขับเคล่ือน การนำสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน 
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5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน      15    คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ      จำนวน         6    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
           6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  - 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น
ประสบการณ์ตรง  

9.2. นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา 
10.2. จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการประกวดคนพันธ์ R  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน  (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะทำ
หน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่มหรือคณะ
ใหดี้มีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของหมู่คณะ  
โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ  มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้ส่วนรวม โดยไม่
หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 
 ผู้นำ   จึงเป็นบุคคลช้ันแนวหน้าของคนจำนวนมากท่ีเป็นผู้ตาม ผู้นำ   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กลุ่มหรือ
คณะทำตาม ได้ผู้นำจึงต้องฝึกกาย  วาจา  จิตใจ  และสมองให้มีคุณภาพ  นับหนึ่งท่ีตัวเราแล้วเดินนำหน้า  กิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่าย  พักแรมเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
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9.1.นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น
ประสบการณ์ตรง  

9.2.นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 
 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา 
10.2.จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการลูกเสือวิสามัญ  เดินทางไกล  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะทำ
หน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่มหรือคณะ
ใหดี้มีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของหมู่คณะ  
โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ  มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้ส่วนรวม โดยไม่
หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 
 ผู้นำ   จึงเป็นบุคคลช้ันแนวหน้าของคนจำนวนมากท่ีเป็นผู้ตาม ผู้นำ   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กลุ่มหรือ
คณะทำตาม ได้ผู้นำจึงต้องฝึกกาย  วาจา  จิตใจ  และสมองให้มีคุณภาพ  นับหนึ่งท่ีตัวเราแล้วเดินนำหน้า  กิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่าย  พักแรมเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.   เชิงปริมาณ 
          6.1.1.  ลูกเสือวิสามัญ     จำนวน     400    คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70   คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวนเงิน  30,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น
ประสบการณ์ตรง  

9.2. นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 
 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา 
10.2. จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
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 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะทำ
หน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่มหรือคณะ
ให้ดีมีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของหมู่คณะ  
โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ  มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้ส่วนรวม โดยไม่
หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 
 ผู้นำ   จึงเป็นบุคคลช้ันแนวหน้าของคนจำนวนมากท่ีเป็นผู้ตาม ผู้นำ   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กลุ่มหรือ
คณะทำตาม ได้ผู้นำจึงต้องฝึกกาย  วาจา  จิตใจ  และสมองให้มีคุณภาพ  นับหนึ่งท่ีตัวเราแล้วเดินนำหน้า  กิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่าย  พักแรมเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1   จำนวน     400    คน 
         6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
           6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2560  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน 10,000 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1.นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น
ประสบการณ์ตรง  

9.2.นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 
 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา 
10.2.จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมผู้นำองค์กร  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะทำ
หน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่มหรือคณะ
ให้ดีมีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของหมู่คณะ  
โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ  มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้ส่วนรวม โดยไม่
หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 
 ผู้นำ   จึงเป็นบุคคลช้ันแนวหน้าของคนจำนวนมากท่ีเป็นผู้ตาม ผู้นำ   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กลุ่มหรือ
คณะทำตาม ได้ผู้นำจึงต้องฝึกกาย  วาจา  จิตใจ  และสมองให้มีคุณภาพ  นับหนึ่งท่ีตัวเราแล้วเดินนำหน้า  กิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่าย  พักแรมเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ 
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5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1.  ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน      80    คน 
        6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ      จำนวน       70    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1.   นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน 2,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1.นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น
ประสบการณ์ตรง  

9.2.นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 
 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา  
10.2.จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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ชื่อโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ           โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

นโยบายข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 10 นโยบายเร่งด่วน  
ข้อท่ี 4 ปลูกฝังค่านิยมหลัก มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความภูมิใจในความเป็นคนไทย 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 มาตรา 26 ความว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้
สถานศึกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรค
หนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายและติดตามนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็นประชาธิปไตย ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ ความขยันซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ จิตสาธารณะ ความประหยัด ความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
รวมท้ังสร้างค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักในกระบวนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการติดตามและ
เสริมสร้างความมีวินัย ความรับผิดชอบของตัวนักเรียนนักศึกษาจึงได้เสนอโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ใน
ทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนนกัศึกษา 
 5.2 เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย  ความรับผิดชอบ 
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 5.3 เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางด้านการเรียนและการดำรงชีพกับนักศึกษา 
 5.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
 
  62.2 ครูท่ีปรึกษาได้ให้คำแนะนำช้ีแนะแนวทางในการเรียนการสอน การปฏิบัติตน ตามคุณธรรม 
จริยธรรม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1.วางแผนโครงการ/เขียนโครงการ 
 7.2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
 7.3. ดำเนินการตามโครงการ 
 7.4. วัดผลประเมินผลโครงการ 
 7.5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 7.6. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 7.7. ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561    

ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน   2,000  บาท 
 - ค่ากระดาษจัดทำรูปเล่ม การตรวจเช็ค การร่วมกิจกรรม 
 - กระดาษการ์ดทำเกียรติบัตร 
 - กรอบรูปเกียรติบัตรครูท่ีปรึกษา 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น 
  9.2 นักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติตามหลักคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  ประเมินผลจากสมุดบันทึกการเช็คช่ือนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าแถว 
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โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  รำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  

นโยบายรัฐบาลข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
นโยบายเร่งด่วน3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองมีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์  
มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  มาตรา 22 ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยและรัก
สถาบัน มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้เป็นคนท่ีดี เก่ง สามารถดำรงชีวิ ตอย่างมี
ความสุข ซึ่งตรงกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝ่ังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  เป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยฯ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและระลึกถึง
พระคุณครูและอาจารย์ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออก
ของนักศึกษาต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามท่ีถือปฏิบัติมาช้านาน และ
ยังได้ช่วยปลูกจิตสำนึกท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 
5.  วัตถุประสงค์   
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5.1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
          5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

5.3. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
 5.4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน นกัศึกษา  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1. เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน 
       6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      70  คน 
6.2. เชิงคุณภาพ 
       6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาเดือนมิถุนายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  8,000  บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       9.1. นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
       9.2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและพระคุณของครู 
       9.3. นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของพิธีกรรมไหว้ครูและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
       9.4. มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษา 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
       10.1.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
โครงการพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
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 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในวันท่ี  5  ธันวาคม  ของทุกๆปี ถือว่าเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หน่วยงานราชการ องค์กร 
สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินโครงการพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ของทุกปี  
5.  วัตถุประสงค์ 
          5.1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
          5.2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          5.3. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์
6.  เป้าหมาย  
         6.1.เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136    คน 
      6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
         6.2. เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนธันวาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  2,500 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รำลึกถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
    9.2. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    9.3. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
   10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
   10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 

 

โครงการพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในวันท่ี  28 กรกฎาคม ของทุกๆปี ถือว่าเป็นวันมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯซึง่นำความปล้ืมปิติยินดีมายังพสกนิกร หน่วยงาน
ราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
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เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินโครงการพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
          5.1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ 
          5.2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          5.3. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย ์
6.  เป้าหมาย  
         6.1.เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136    คน 
      6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
         6.2. เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนธันวาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  2,500 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
    9.2. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    9.3. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 
 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
   10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
   10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
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โครงการพิธีราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ โดยทางราชการได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างน้อมสำนึก
ในน้ำพระทัยของพระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกรประดุจ เป็นแม่ของแผ่นดิน ควรค่าต่อการเทิดทูน ซึ่งนำความปล้ืมปิติยินดี
มายังพสกนิกร หน่วยงานราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งแม่คือ บุคคลท่ีลูกทุกคน
ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากแม่เป็นผู้ให้กำเนิด คอยดูแล อบรม เล้ียงดูลูกต้ังแต่เล็กจนโต ลูกควรระลึกถึงและแสดง
ถึงความกตัญญูอยู่เสมอ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทีต่อองค์พระบรมราชินีนาถและมารดาผู้ให้กำเนิด  และ
ร่วมเทิดพระเกียรติ 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วนัแม่แห่งชาติ” 
          5.2.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณและเสริมสร้างความ รัก ความอบอุ่นให้
เกิดขึ้นในครอบครัว 
 5.3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนยีม ประเพณีอันดีงามไว้สืบไป 
6.  เป้าหมาย  
         6.1.เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136    คน 
       6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ      จำนวน      70    คน 
         6.2. เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือน สิงหาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 
 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   5,000 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วนัแม่แห่งชาติ” 
          9.2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณและเสริมสร้างความ รัก ความ
อบอุ่นในครอบครัว 
          9.3. เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้สืบไป 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
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โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

นโยบายรัฐบาลข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
นโยบายเร่งด่วน3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองมีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  มาตรา 22 ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยและรัก
สถาบัน มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้เป็นคนท่ีดี เก่ง สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งตรงกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝ่ังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็น
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พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1. มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  เป็นการสนองนโยบายโครงการ 3D  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม สร้างความเป็นไทย ปลูก
ฝ่ังค่าความนิยมความเป็นไทยและค่านิยมท่ีถูกต้อง 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
           5.2.เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยการตั้ง
จิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
           5.3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

5.4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1.เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน 
  6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     70  คน 
         6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึ่งประสงค์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     ระยะเวลาดำเนินการเดือน กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่ทองสวางและวัดหนองป่าพง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    5,000 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
          9.2. ได้รับปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยการตั้งจิตและร่วม
ใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏบิัติในชีวิตประจำวัน 
          9.3. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา  

9.4. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
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โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
นโยบายเร่งด่วน3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองมีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน 
และสถาบันทางศาสนา นั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความประสงค์ท่ีจะ
ดำเนินโครงการวันวิสาขบูชาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการปลูกฝ่ังคุณธรรม จริยธรรม
และประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นการบูรณาการด้านระบบการเรียนการสอน โดยให้สังคมได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและคุณความดี เพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีในการดูแลและ
บริหารประเทศในอนาคต 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
5.2. เพื่อเป็นการปลูกฝ่ังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5.3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไวซ้ึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ 
5.4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
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6.1.เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136 คน 
  6.1.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     70 คน 
          6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม
ของชาวพุทธ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
    ระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2561 ณ วัดใหม่ทองสวางและวัดหนองป่าพง 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  3,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอนัดีงามของชาวพุทธ 
 9.2. ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ 
 9.3. ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนาสถาน 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
10.2.จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
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 เพิ่มปริมาณผู้เรียน  
4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นหนึง่ในกิจกรรมของท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผน ใน
การทำงาน ทักษะ และรู้จักหารายได้เป็นของตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะได้มีทักษะการวางแผน ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำ     
นำทักษะทางวิชาชีพท่ีได้ศึกษา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน ์เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
สามารถหารายได้จากการใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์ส่ิงของเพื่อจำหน่าย หรือและยังสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1เพื่อฝึกทักษะการวางแผน นำทักษะวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับความสามารถตามวิชาชีพ 
         5.2 เพื่อมีทักษะการขายตรง สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
         5.3 เพื่อเกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
6.  เป้าหมาย 
    6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136   คน  
  6.1.2  วิทยากรและผู้ประสานงานในสถานประกอบการ จำนวน       70   คน 
    6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการทำงานท่ีดี 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
          ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

8.1 โครงการนักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ                   -   บาท 
8.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (SME)          -   บาท 
8.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนธุรกิจ   -   บาท 
8.4 โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ (MINI COMPANY)   -   บาท 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักศึกษานำทักษะวิชาชีพและการวางแผนการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับความสามารถ
ตามวิชาชีพ 
 
          9.2 นักศึกษานำทักษะการขายไปใช้ในการประกอบอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
          9.3 เกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา จากการสังเกตความสนใจและแบบสอบถาม 
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โครงการแข่งขันกีฬา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ                                   

 นโยบายท่ัวไป 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  
นโยบายท่ัวไป 2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
นโยบายท่ัวไป 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
นโยบายท่ัวไป 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
นโยบายเฉพาะ 4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
นโยบายเร่งด่วน3.เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่และผู้ปกครองมีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วน 4. ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
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หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการแลเหตุผล 
 ตามนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลายและได้ร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย ตามนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนในด้านยา
เสพติด  ท่ีทุกหน่วยงาน  ต้องร่วมกันพัฒนา กิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา และกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

5.2 ส่งเสริมความสามัคคีและให้สมาชิกได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา 
6.  เป้าหมาย 
        6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน  
  6.1.2บุคลากร        จำนวน      70  คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
-  ระยะเวลาดำเนินการ 
 กีฬาสีภายในวิทยาลัย    29 มกราคม 2561 

กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด   ระหว่างวนัท่ี 27 – 2 กรกฎาคม 2561 
กีฬาระดับภาค     ระหว่างวนัท่ี 18 – 22 กรกฎาคม 2561 
กีฬาระดับชาติ  ระหว่างวนัท่ี 8 – 12 สิงหาคม 2561 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
    จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    จำนวนเงิน 120,000  บาท  
 8.1 กีฬาสีภายในวิทยาลัย     60,000   บาท 
 8.2  กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด  40,000   บาท 
 8.3  กีฬาระดับภาค        10,000   บาท 
 8.4  กีฬาระดับชาติ        10,000   บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรักสามัคคีในสถานศึกษา 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
 10.1.  จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
 10.2.  สังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานจากแบบสอบถาม 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 มีส่วนร่วมกับชุมชน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญของประเทศชาติ ในการท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ
มั่นคง เด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเหล่านั้นได้รับการศึกษา ท้ัง
ในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยท่ีรัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่รู้จักคนเสียสละ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ส่ิงเหล่านี้ท่ีผู้ใหญ่ทุกคนต้องฝึกฝน 
เนื่องจากเด็กมีความสำคัญต่อประเทศ หน่วยงานรัฐ จึงได้จัดให้วันเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวัน
เด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและ
ชุมชนและประเทศชาติต่อไป   
5.  วัตถุประสงค์   

5.1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชน  
5.2. เพื่อเสริมจินตนาการและจิตสานึกท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน  
5.3. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าท่ีของตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  
5.4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน กอ่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ  
 6.1.  เชิงปริมาณ 
         6.1.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
        6.1.2. บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการเดือนมกราคม  2561 ณ มณฑลทหารบกท่ี  22  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และ
สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
8.  งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   4,000  บาท   
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชน  
9.2. เสริมจินตนาการและจิตสานึกท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน  
9.3. เด็กรู้จักหน้าท่ีของตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี  
9.4. เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1.จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน/นักศึกษา  
10.2.จากแบบสอบถาม/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ  นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซอง,ดนตรีไทย)                 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลายและได้ร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย   ตาม
นโยบายของรัฐบาล  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนในด้านยาเสพติด   ท่ีทุกหน่วยงานต้องรว่มกันพัฒนา  
กิจกรรมกีฬา  และนันทนาการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา และกระบวนการทำงานร่วมกนัเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬาและนันทนาการ     บุคคลท่ีมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มีสติปัญญาท่ีมีศักยภาพ ย่อมเป็นผู้ท่ีมีความสามารถใน
การเรียนรู้ได้ง่ายท้ังจากประสบการณ์ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ย่อม
ส่งผลให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เอื้ออำนวยต่อการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ท้ังด้านสุขภาพ และ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดำรงชีพในสังคมให้      มีการเจริญก้าวหน้า เมื่อสังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพดี การพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ  ย่อมจะทำได้ในเวลาท่ีรวดเร็วขึ้นและกระทำได้โดยง่าย  
5.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับความรู้สติปัญญาและบุคลิกภาพท่ีดีสู่การเป็นผู้นำใน
อนาคตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนให้เข้าสู่ระบบการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ    

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,497    คน  

  6.1.2  บุคลากร        จำนวน      69    คน 
    6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
           ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมกราคม  2560  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     - 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรักสามัคคีในสถานศึกษา 
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10.การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
     10.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร  นักเรียน  นักศึกษาและ จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ                        
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรืออ  “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  ถือกำเนิดข้ึนจากแรงปณิธานของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  หรือสมเด็จย่า ท่ีทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความ
สมดุลของธรรมชาติ   โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนมชี์พ  ด้วยเหตุนี้ 
คณะรัฐมนตรี    จึงมีมติกำหนดให้วันท่ี  31  ตุลาคม  ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา ให้
เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  จึงได้จัดทำ
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ข้ึน  
5.  วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันรักต้นไม้ 

5.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้ รวมท้ังการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้น  
ปกคลุมพื้นท่ีโดยเร็ว 
  5.3  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
  5.4  เพื่อให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ท่ีปลูกไว้ โดยพร้อมเพรียง 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ   

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136    คน  

  6.1.2  บุคลากร        จำนวน      70    คน 
    6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
           ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนกันยายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการดำเนินโครงการ  

จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เป็นเงิน  1,000  บาท 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
       9.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
           9.2  วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาท่ีร่มรื่นน่าอยู่ น่าทำงาน      

 9.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และเกิดความรัก  
ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
10.  การวัดผล และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 สังเกตพฤติกรรมจากนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
 10.2 จากแบบสอบถาม 

 
 
 



161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2561 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ  
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
         งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากการเสด็จพระราช
ดำเนินเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา   2506  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ปัจจุบัน ด้วยพระวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ ประกอบกับน้ำพระทัยท่ี
เป่ียมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงมีพระราชปรารถแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า “นักเรียนท่ีเรียน
ดี มีความประพฤติดีมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะ
พระราชทานให้ด้วย” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ จึงได้นำ
แนวพระราชปรารถดังกล่าวดำเนินการต่อ   และถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องดำเนินการโดย
ออก  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2507”   
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และถือปฏิบัติต้ังแต่ปี พ.ศ. 2507  เป็นต้นมา  ดังนั้น วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการนักเรียน นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2561  ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์   

5.1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน 
          5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา 
          5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
6.  เป้าหมาย   
     6.1. เชิงปริมาณ  
            6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  จำนวน 2  ราย 
      6.2.  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลปัจจุบัน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา 
9.3  นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
9.4  นักเรียน นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานและเป็นเกียรติประวัติต่อตนเอง

และวิทยาลัยฯ 
10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 

10.1.จากสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการพัฒนาจิต 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสำคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทย  ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองมีความเจริญ
ทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันความเส่ือมทางด้านจิตใจท่ีทวีขึ้นจนเป็นท่ีน่าวิตก ดังจะเห็นได้จาก
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เช่น    ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ  ปัญหายาเสพย์ติด  ทะเลาะวิวาท  
อันธพาลและการพนัน  ขาดความเคารพต่อผู้อื่น     ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน  โดยเฉพาะ
ต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ วิทยาลัยฯ   ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม  แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  
นักศึกษา  เพื่อสนองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1  เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างสภาพจิตใจรู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประพฤติตน ดำเนินชีวิต 

5..2   เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษานำประสบการณ์ท่ีได้จากการร่วมโครงการ/กิจกรรมไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

6.  เป้าหมาย        
    6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,136    คน   
  6.1.2  บุคลากร        จำนวน      70    คน 
         6.2.  เชิงคุณภาพ 



164 
 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม    
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 เดือนพฤษภาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
         เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี   2,000  บาท   
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1   นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ได้พัฒนาตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
9.2   นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ในการศึกษาเล่าเรียน 

10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
10.1   จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา   
10.2   จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับ
ฐานะความเปน็อยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าท่ี
มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ี สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาด
ท้ังภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)  ,
พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)  ,การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development)  ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึง ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิด รวมถึงการ
บริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จักกันแพร่หลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก   
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.2 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  เป้าหมาย  
    6.1. เชิงปริมาณ  
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา              จำนวน   1,136  คน 
 6.1.2 วิทยากรและผู้ประสานงานในสถานประกอบการ   จำนวน      10   คน 
    6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

เดือนพฤษภาคม  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
           -       
 
 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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9.1   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
9.2   ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

10.  การประเมินผล และการติดตามผล โครงการ 
10.1 จากแบบประเมินโครงการ   
10.2 จากภาพถ่าย และความประพฤติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ   
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เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) 
 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล                              

การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่ออนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมอันเป็นส่ิงล้ำ
ค่าซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้สืบสานระลึกถึงและประพฤติปฏิบัติตามการทำบุญตัก
บาตรในวาระสำคัญท่ีเป็นมงคลตางๆก็ถือเป็นการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสำหรับพุทธศาสนิกชนท่ีควร
อนุรักษ์และสืบสานเช่นกันดังนั้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช2559นี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จึงเห็นความสำคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมด้านศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านศาสนาพร้อมท้ังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปตลอดกาล 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 
5.2เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
5.3เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนตลอดไป 

6. เป้าหมาย 
6.1.เชิงปริมาณ 

6.1.1นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 1,136  คน  
 6.1.2บุคลากร       จำนวน     70  คน 
    6.2.เชิงคุณภาพ 

6.2.1เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา 
6.2.2เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการทำบุญในวารดิถีขึ้นปีใหม่ร่วมกัน 
6.2.3เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 
6.2.4คณะอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
    ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560   ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
    งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน 6,000  บาท 
 
  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้เพิ่มพูนคุณธรรม  จริยธรรม และใกล้ชิดพระพุทธศาสนา 
9.2นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ร่วมอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
9.3นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

10.  การประเมินผล และการติดตามผลโครงการ 
10.1 จากแบบประเมินโครงการ   
10.2 จากภาพถ่าย และความประพฤติผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ 
1.   ช่ือบุคลากร /หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2.   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 3.   ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

4.   สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป็นการส่งเสริมทักษะในการพูด เขียนเป็นภาษาท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาประจำประเทศและใช้เป็น
เครื่องมือในการส่ือสารกับประเทศอื่นๆ ท้ังทางด้านการประกอบอาชีพและทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและ 
เสริมทักษะในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มี   ประสิทธิภาพใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน 
5. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นทางด้านการใช้ทักษะในการพูด การเขียน และการ 
แสดงวันสุนทรภู่ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 
 5.3 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านการพูด เขียน และ การแสดงวันสุนทรภู่ 
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 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   1,136  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาใช้ทักษะในการพูด การเขียน และแสดงออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทุกคน 
     7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ดำเนินงานช่วงเดือนมิถุนายน  2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
     8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี เป็นเงิน  3,000  บาท       
     9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 
    10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
 10.2 จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
 10.3 จากแบบสอบถาม 
 
 
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 
1.ช่ือบุคลากร / หน่วยงานรับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยถือว่าเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย  และในวันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี  รัฐบาล 
ไทยได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ท่ีคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งพระองค์ทรงตรัสแสดงถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยท่ีต้องอ่าน  เขียน และใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถงึคุณค่าและหวงแหนในภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทย กลุ่ม 
สาระภาษาไทยจึงได้จัดโครงการวันภาษาไทยข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทย  ในการอ่าน  เขียนและ
รักษาภาษาไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป 
5.วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของภาษาไทยในการอ่าน เขียน  และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มากขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก และรักษาเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นไทย 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
   6.1 เชิงปริมาณ 
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 6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน   1,136  คน 
 6.1.2 บุคลากร  จำนวน  70  คน 
   6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาใช้ทักษะในการพูด การเขียน และแสดงออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทุก
คน 
 6.2.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ 
ภูมิปัญญาไทย 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ดำเนินงานช่วงเดือน มิถุนายน 2561 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน 3,000  บาท  
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 
     9.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิ
ปัญญาไทย 
   10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
 10.2 จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 
 10.3 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเยี่ยมบ้านและหอพัก นักเรียน นักศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพิ่มปริมาณผู้เรียน และการสร้างและการกระจายโอกาส 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน 
 5.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
 5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางวิทยาลัยฯและทางบ้าน 
 5.4  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.5  เพื่อให้ผู้ปกครองและบ้านใกล้เรือนเคียงประทับใจในโรงเรียนอยากเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
                6.1.1นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน 1,136 คน 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อสถานศึกษาในการส่งลูก หลาน เข้ามาเรียน 
                6.2.2นักเรียน นักศึกษามีกำลังใจ และเรียนจบตามโครงสร้าง หลักสูตร   
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
7.2 บ้านนักเรียนนักศึกษาและหอพักนักเรียนนักศึกษา 
7.3 มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2561 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1ทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 

9.2นักเรียนนกัศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางวิทยาลัยฯและทางบ้าน 
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9.3ได้ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
9.4สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นกัศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
9.5วิทยาลัยฯได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2561 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
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     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพิ่มปริมาณผู้เรียน และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาทำหน้าท่ีให้คำแนะนำแก่นักเรยีน นักศึกษา ผู้ปกครอง ท้ังในด้านการเรียนและความ 
ประพฤติท่ีพึงประสงค์ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพื่อให้ครูได้ทำหน้าท่ีดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม กับสถานภาพ
นักเรียน นักศึกษา จนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ 

5.3  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 5.4  เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูใหม่ในบทบาทหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1ด้านปริมาณ 

    6.1.1ครูท่ีปรึกษา จำนวน 50 คน 
6.2ด้านคุณภาพ 
    6.2.1ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทของครูท่ีปรึกษา 
    6.2.2สร้างความรัก ศรัทธา ความเข้าใจ ไว้วางใจ ระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ระยะเดือน มีนาคม  2561 
7.2 ห้องประชุมวารินนครวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
           จากเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี  จำนวน  5,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

9.2 ครูท่ีปรึกษาสามารถทำหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น 
9.4 ครูท่ีปรึกษาสามารถจำแนกนักเรียน นักศึกษาออกเป็นกลุ่มเส่ียง กลุ่มปกติ 
9.5 ครูท่ีปรึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน นักศึกษา 

 
 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 
10.2 จากการสรุปผลในแบบฟอร์มการรายงานของครูท่ีปรึกษา 
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โครงการจัดทำประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
         โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานปกครอง
ตลอด พบว่าจำนวนรายงานการลงโทษนักเรียน นักศึกษา มาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดทำประวัติของ
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นักเรียนท่ีถูกลงโทษ เพื่อท่ีจะป้องกันไม่ให้กระทำความผิดขึ้นอีก เพื่อเป็นการสนองนโยบาย สอศ. ข้อ 9 (คุณธรรม
นำความรู้) งานปกครองจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการจัดทำประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษาข้ึน 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของนักเรียน นักศึกษา 
 2. ลดจำนวนการกระทำความผิดของนักเรียน นักศึกษาในเรื่องพฤติกรรม การมาสาย การเข้าเรียนและ
ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
        6.1.1. ประวัตินักเรียน นักศึกษา  700  คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะกับสภาพ
การเป็นนักเรียน  นักศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม  2561  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   2,000  บาท   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 จากแบบสอบถาม 
 
 
โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                                  โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ซึ่งในปีท่ีผ่านมาพบว่ามีนักเรียน นักศึกษา
แต่งกายผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก  งานปกครองจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน 
นักศึกษา ขึ้น   
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบฯ ของวิทยาลัย 

5.2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูปกครอง  เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง และนักศึกษาในการระเบียบ
แต่งกายของวิทยาลัย   
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6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136  คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
   6.2.1.  นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมากขึ้น 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   2,000  บาท 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1.นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ ของวิทยาลัย และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
10.2.จากภาพถ่าย 
 
 

 
โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
       การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  วัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญอย่างมากท่ีทุกภาค
ส่วน  ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน ระบบ 5 ประสาน    
      ประกอบด้วย  ตำรวจ  นักจิตวิทยา  พยาบาล  โรงเรียน  และผู้ปกครอง  เพื่อร่วมมือกันป้องกนั  แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีและชุมชน  ทางวิทยาลัยจึงได้จัดต้ังเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ  และ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  ท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และบรรลุตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับ
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป 
5.วัตถุประสงค์  

5.1.เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
5.3.เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
5.4.เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136   คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1.  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
  ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมิถุนายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี เป็นเงิน 3,000  บาท    
 
 
 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.  ลดปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 

9.2.  นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดุแลสุขภาพตนเอง 
9.3.  นักศึกษารู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการบริหารความเสี่ยงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน   
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน (การสร้างและการกระจายโอกาส / ลดปัญหาการออกกลางคัน)  
4.สภาพปจัจุบัน/หลักการและเหตุผล 

โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือ ความ
นิยมให้เกิดข้ึนในชุมชน  และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ท่ีออกนอกสถานศึกษาไปแล้ว ช่วย
ลดปัญหาการหลบเรียน ปัญหาไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการพนัน และปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียน นกัศึกษา ได้ยิ่งขึ้น พร้อมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้ชุมชนภายนอกได้รู้
ว่าสถานศึกษาได้ใส่ใจนักเรียน นักศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.   เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
5.2.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน 
5.3.  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือสถานศึกษาต่อชุมชน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1.  นักเรียน  นักศึกษามีคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 
6.2.2.  ชุมชนให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลนักเรียน นักศึกษา 
6.2.3.  ลดปัญหายาเสพติด การพนัน การออกกลางคัน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  - 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.  ได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
          9.2.  ลดปัญหาของนักเรียน นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
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          9.3.  ชุมชนมีความเช่ือมั่นในสถานศึกษา 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากผลสรุปการดำเนินงาน 
โครงการจัดทำแผ่นป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษาที่ถูกระเบียบ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการตรวจสภาพการแต่งกาย ประจำทุก
เดือน ของงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พบว่ามีจำนวนท่ีแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ซึ่งจากการ
สอบถามและสำรวจข้อมูลพบว่ามีนักเรียนยังไม่รูร้ะเบียบการแต่งกายท่ีถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่ง ครูท่ีปรึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องระเบียบการแต่งกาย ทำให้มีความคลาดเคล่ือนในการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง และนักเรียน 
นักศึกษา จึงเห็นควรให้มีการทำแผ่นป้าย แสดงรูปภาพการแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยฯขึ้นมา 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง และนักเรียน นักศึกษา 
ระเบียบการแต่งกาย 
 5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบฯ วิทยาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ 
   6.1.1.แผ่นป้าย แสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ จำนวน  4  แผ่น 
 6.2.เชิงคุณภาพ 

6.2.1.นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความภาคภูมิใจ รักษาช่ือเสียงของ
วิทยาลัยฯ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนธันวาคม  2560  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เป็นเงิน  3,000  บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1. มีแผ่นป้ายแสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ  
9.2. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เกิดความภาคภูมิใจ รักษาช่ือเสียงของวิทยาลัยฯ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1.จากแบบสอบถาม 

โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
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2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อ สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ท่ีจะศึกษาต่อท่ีมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน  400  คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาต่อตามความถนัดของตน 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

การออกแนะแนวโดยคณะครูและนักศึกษาท่ีจบจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2560   ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2561  ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน  2,000 บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับสถานศึกษาชัดเจน 
          9.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 

 
โครงการแนะแนวสัญจร 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อ สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ท่ีจะศึกษาต่อท่ีมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน  600  คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาต่อตามความถนัดของตน 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

การออกแนะแนวโดยคณะครูและนักศึกษาท่ีจบจากโรงเรียนเดิมตามโรงเรียนในเขต สพป.อบ.4 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2561   ภายในจังหวัดอุบลราชธานี 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา    เป็นเงิน  30,000 บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับสถานศึกษาชัดเจน 
          9.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 

 
โครงการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - เพิ่มปริมาณผู้เรียน 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ (ปวส.)ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมี
รายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ ให้นำการศึกษาท่ีได้รับนี้ไปใช้ในการจัดหาหนังสือ และ
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อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดย
น้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปวช.และ ปวส. ท่ีเรียนดี ประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อย 
5.2.เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีความประพฤติดี 
5.3.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ 
  6.1.1.ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ท่ีเรียนดี ประพฤติดีและครอบครัวมีรายได้
น้อย ประมาณ  60  คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา สามารถศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาได้ 
  6.2.2. นักเรียน นักศึกษา ต้ังใจเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 - เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    เป็นเงิน   2,000  บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเรียนดีมีความประพฤติดี และมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1. ผลสรุปการดำเนินงาน 
 
 
โครงการจัดทำทำเนียบรุ่นให้นักศึกษาที่จบการศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สามารถติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาได้และสามารถสร้างเครือข่ายการ 
มีงานทำหรือการศึกษาต่อของนักศึกษา ท่ีจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องงานประกัน
คุณภาพในเรื่องการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาช้ีแนะให้
นักศึกษาและผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง คือ
มีความพอประมาณ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นผู้มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาเอา
ความพอเพียงท้ัง 3 ด้านไปใช้ ก็จะทำให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
5.วัตถุประสงค์ 
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 5.1.เป็นท่ีระลึกและความทรงจำของนักศึกษาและครู อาจารย์ในขณะท่ีนักศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ แห่งนี้ 

5.2.เป็นเครื่องมือในการส่ือสารจากวิทยาลัยฯถึงนักศึกษา เมื่อมีความจำเป็นต้องติดต่อนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาไปแล้วในแต่ล่ะปี 

5.3.เพื่อสร้างเครือข่ายงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษาในการติดตามนักศึกษาท่ีได้ศึกษาต่อหรือท่ีมี
งานทำในแต่ล่ะปี 

5.4.เพื่อให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล้วสามารถนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ 
              6.1.1.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
    6.2.1. สร้างเครือข่ายงานแนะแนวฯ ระหว่างสถานศึกษาและนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้ว 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ถ่ายภาพนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  
7.2 ระยะเวลาเดือนมีนาคม ถึง เมษายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนิน 
-  
  

 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักศึกษาติดต่อและเป็นเครือข่ายงานแนะแนวฯของวิทยาลัยฯได้  
 9.2.นักศึกษามีความพอเพียง ตามคุณลักษณะท้ัง 3 ด้านและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.นักศึกษาจบการศึกษาตอบไปรษณียบัตรกลับท่ีวิทยาลัยฯไม่ต่ำกว่า 60 % 
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โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การติดตามและเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561  เพื่อรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ภายหลังจบการศึกษาและยังเป็นกำลังใจแก่รุ่นน้องผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จ
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
5.2.เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
5.3.เพื่อเป็นข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ   

   6.1.1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   ประมาณ  300  คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
    6.2.1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้งานทำในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. การส่งไปรษณียบัตร สอบถามทางโทรศัพท์  ผ่านครูท่ีปรึกษา การตอบแบบสำรวจและผ่านทาง 
Facebook 
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7.2  ระยะเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม  2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.ข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา 
 9.2.ระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ยิ่งดีขึ้น 
 9.3.เป็นศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากผลการสรุปการดำเนินงาน 
 
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ภูมิใจท่ีสามารถเรียนจนจบหลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนเกิดความมั่นใจ และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ในการศึกษาต่อและเข้าสู่
อาชีพเมื่อจบการศึกษา 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ   

6.1.1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  ประมาณ  300  คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา รู้ช่องทางการศึกษาต่อและทำงานสถานประกอบการ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรจากกรมแรงงาน  ศิษย์เก่า พระภิกษุ สถานประกอบการ มาให้ความรู้และ
หัวหน้างานแนะแนวฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน  7,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา
ชัดเจน 
 9.2.นักเรียนนกัศึกษา มีวินัยในตัวเอง มีคุณธรรมและจิตสำนึกท่ีดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้รักสามัคคีและทำงาน
เป็นหมู่คณะ 
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 9.3.นักเรียนนกัศึกษารู้จักป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสารเสพติดส่ือลามกอนาจาร อันธพาล
และการพนัน 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากผลการสรุปการดำเนินงาน 
 
 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง 
ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ของ
สถานศึกษารวมท้ังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อสนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเน้นการสอนเพื่อความรู้
คู่คุณธรรม 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทราบแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา 
5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกิดวินัยในตัวเอง มีจิตสำนึกท่ีดี มีคุณธรรม และ

จริยธรรม 
5.3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ ลด ละ เลิกสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร อันธพาลและการพนัน 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1.เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประมาณ  800  คน 
6.2.เชิงคุณภาพ   

6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและให้ข้อมูลในการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา
ชัดเจน 
 9.2.นักเรียนนกัศึกษา มีวินัยในตัวเอง มีคุณธรรมและจิตสำนึกท่ีดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้รักสามัคคีและทำงาน
เป็นหมู่คณะ 
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 9.3.นักเรียนนกัศึกษารู้จักป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะสารเสพติดส่ือลามกอนาจาร อันธพาล
และการพนัน 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากการสังเกตและแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการแนะแนวการศึกษา Open House 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
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3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

โครงการแนะแนวการศึกษา Open House จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ข้อมูล ให้ผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อได้
ทราบถึงกิจกรรม ข้อมูลรายละเอียด ข่าวสารท่ีจำเป็นของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการตัดสินใจ และเป็น
แนวทางการศึกษาต่อ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อให้มี
ทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  ประมาณ  600  คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัดของตน 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. จัดนิทรรศการแต่ละแผนกวิชา  
7.2  ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม  2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา   เป็นเงิน  80,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา
ชัดเจน 
 9.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1จากผลสรุปการดำเนินงาน 

 
 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
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การดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ   เพื่อให้นักศึกษาท่ี
จบมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของสังคมต่อไป 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
5.2.   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีวินัย  มีคุณภาพมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ   

6.1.1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคน ประมาณ  400  คน 
 6.2.เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. สถานประกอบการได้นักเรียน นักศึกษา ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1. คณะครูออกสำรวจตามสถานประกอบการ ส่งหนังสือแบบสอบถามไปสถานประกอบการท่ีอยู่
ต่างจังหวัด 

7.2  เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม  2560   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี   เป็นเงิน  2,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียน  นักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ีต้องการของสถาน
ประกอบการ   
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1.จากผลการสรุปการดำเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

โครงการอาหารปลอดภัย 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาบุคลากร 
ในวิทยาลัยว่าได้บริโภคอาหารท่ีอาหารและปลอดภัย  มีการปรุงอาหารถูกต้องตามหลักอนามัย และสถานท่ีภายใน
โรงอาหารสะอาด และภาชนะใส่อาหารท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 
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5.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในการ
ดูแลสถานท่ีปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหารให้สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
5.3 เพื่อให้ภาชนะใส่อาหารท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมท้ังได้มาตรฐาน 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.เชิงปริมาณ 

6.1.1. ปรับปรุงร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย จำนวน 9  ร้าน 
6.2.2. ปรับปรุงภาชนะ ถ้วน จาน ชามใส่อาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6.2.เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและภาชนะใส่อาหาร

ท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
  รายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม  2561   ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 - 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ปรับปรุงสถานท่ีจำหน่ายอาหารเพื่อ 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

9.2.นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯและบุคคลภายนอกได้บริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1แบบสอบถาม 
 
 
โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีมีอาคารเจ็บป่วยในเบื้องต้น 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามียาและเวชภัณฑ์ใช้วิทยาลัย 
 5.2  เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของผู้มาใช้บริการ 

5.3  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136    คน 
6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       70    คน 
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 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. มียาเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน นักศึกษา 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
  ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมกราคม  2561  ห้องพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา   งบประมาณท้ังส้ิน  15,000  บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียน นักศึกษามียาและเวชภัณฑ์ใช้ในวิทยาลัยฯ 

9.2.บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
9.3.ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 
โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัย   
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อให้มีวัสดุท่ีเพียงพอต่อการต้อนรับแขกผู้เข้ามาร่วมกิจกรรม 

5.2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการต้อนรับแขก 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 - งานสวัสดิการมีพัสดุเพียงพอในการให้บริการ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึงเดือนกันยายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000  บาท   
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.งานสวัสดิการมีพัสดุใช้ในวิทยาลัยฯ 

9.2.ให้ความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
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10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษา 
ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ ทำการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึง
ส่ิงเสพติดในสถาบัน  ถ้านักเรียน นักศึกษาคนใดท่ีป่วยก็จะสามารถรักษาได้ทันเวลา หรือท่ีมีโรคประจำตัวก็จะ
สามารถรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตนเมื่อมีการอาการกำเริบ  ส่วนนักเรียน นักศึกษาท่ีตรวจพบสารเสพติดทางวิทยาลัยฯ  
ก็จะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อทำการรักษาต่อไป และเป็นการป้องกันโรคติดต่อของนักเรียน 
นักศึกษาไม่ให้แพร่ให้ผู้อื่นติดเช้ือได้ 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านดูแลสุขภาพ อย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 

5.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
5.3.เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
5.4.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการดุแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136   คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นกัศึกษา รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นักเรียน นักศึกษา
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

รายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมิถุนายน  2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
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 จากเงินบำรุงการศึกษา  จ่ายตามยอดนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

9.2. นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดุแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด 
9.3.  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
9.4.  วิทยาลัยปราศจากสารเสพติด 

10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการประกันภัยอุบัติเหตุ 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตามภาระงานประจำ 
           โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน 
 นักศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในความปลอดภัยและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและวิทยาลัยเรื่องค่า
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
5.2.เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้ใช้ค่าทดแทนในการดำรงชีวิตต่อไปในทุพพลภาพ 
5.3.เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ 
5.4.เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รับค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
5.5.เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตนักเรียน นักศึกษา 

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,136   คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีหลักประกันอุบัติเหตุตามนโยบายของบ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

รายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมิถุนายน  2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินบำรุงการศึกษา  
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.นักเรียน นักศึกษาได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยตามสิทธิ์ และวงเงินเอาประกนัชีวิตจาก
กรณีอุบัติเหตุ 

9.2.นักเรียนนกัศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันอุบัติภัย 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา  สาขางาน  และแผนการเรียนในสาขาวิชา 
ที่เปิดทำการสอน ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2561 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
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2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธสาศตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการละเหตุผล 
สภาพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก จากสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีความเป็นอันหนึ่ง          

อันเดียวกันท้ังบุคคล สังคมและธรรมชาติ กลายเป็นสังคม ท่ีต้องแข่งขัน คนส่วนใหญ่ทำส่ิงต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง แม้กระท่ังการศึกษาก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจในอนาคตของ ผู้เรียน ทำให้
เยาวชนไทยไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง และไม่ได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมอีกต่อไป สังคมจึงเกิดแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาข้ึน ซึ่งวิถีของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การ
ปรับเปล่ียนวิธีการสอน สร้างคนให้คิดเป็น คิดไกล คิดลึก คิดอย่างถูกต้อง คิดโดยยึดสังคมและสภาพแวดล้อมเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้โดยวิถีของสังคม 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม   

การประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน  แผนการเรียน  ท่ีเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับ  ปวช.  
ปวส.  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นการประเมินคุณภาพของหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  และส่งเสริมสนับสนุนเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมและปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดและประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย  ซึ่งจะต้องอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือซึ่งกนัและกันแบบกัลยาณมิตร  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปัจจัย  การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  และรายวิชาตามแผนการเรียน  ระดับ ปวช. และระดับ  ปวส.   ประจำปี
การศึกษา 2561 
5.2 เพื่อให้บุคลากรครูนำข้อมูลจากการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5.3 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินหลักสูตร 
5.4 เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
5.5 เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  

 
 
 
 
 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

    6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 บุคลากรครู  ทุกสาขาวิชาทำการประเมินหลักสูตรร้อยละ  100   
6.1.2 นักเรียน  นักศึกษา  ทุกสาขาวิชาทำการประเมินหลักสูตรร้อยละ 100   
6.1.3 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ร้อยละ 80   

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีใช้ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ ชุมชน   และท้องถิ่น  
6.2.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการทำงาน / ระยะเวลา / สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 2,000 บาท  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1 หลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน  แผนการเรียน  ในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  
9.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ  ชุมชน  สังคม  และ

ท้องถิ่น  
9.3 นำข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรมาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ                               
     10.1 จากแบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ 
     10.2 จากสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ  การจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมการสอน ทุกสาขาวิชา 
1.  ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ  ทุกแผนกวิชา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนของแผนกอุตสาหรรม และพาณิชยกรรม  มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความทันสมัย
และเทคโนโลยี  จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอรองรับการพัฒนานักเรียน นกัศึกษา และการ
พัฒนาหลักสูตร  การเชิญผู้เช่ียวชาญร่วมทำการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาฯ 
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 5.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ปวช.และปวส.ได้รับฟังจากผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ได้นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ปวช.และปวส. ได้รับความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
 7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  จัดหาและเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมทำการสอนร่วมกับสถานศึกษา 
 7.2  ปีการศึกษา 2/2560 และ ปีการศึกษา 1/2561  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ 

งบเงินบำรุงการศึกษา    จำนวน  18,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์กับผู้เช่ียวชาญภายนอก  

9.2  นักเรียน มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
10.  การติดตามและการประเมินผล 

10.1  จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

โครงการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานทีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงบประมาณ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาได้มีการ   ตกลงความ

ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ห่างไกลจากอบายมุขและสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความ
พอเพียง 

งานพัฒนาหลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นทิศทางในการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านการศึกษาและการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งให้
ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. วัตถุประสงค์ 
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5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมท้ังกายและใจสติปัญญา 
5.2 เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมท้ังคุณธรรม 
5.3 เพื่อมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมการรู้คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม 
5.4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5.5 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นพลังทางสังคมท่ีสำคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอนาคต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,152 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันเป็นพลเมืองท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมท้ังคุณธรรม  มีจิตสำนึก
ท่ีดีต่อสังคมการรู้คุณค่าวัฒนธรรมอนัดีงาม มีภูมิคุ้มกัน มีคุณภาพและเป็นพลังทางสังคมท่ีสำคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอนาคต 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 

8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เป็นเงิน 1,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม 
9.2 นักเรียน นักศึกษารู้คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามและมีความภาคภูมิในการเป็นคนไทย 
9.3 นักเรียน นักศึกษานำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

10.การติดตามและประเมินผล 
10.1 จากแบบสอบถาม 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  ระดับชั้นปวช.3  และ  ปวส.2 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  1.  แผนกวิชา 

 2.  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ              โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พ.ศ.2547  นั้น  นักเรียนนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นไปตามระเบียบ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงขอเสนอและดำเนินการในโครงการ
ดังกล่าว 
5.  วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ระดับปวช.3 และ ปวส.2  ได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปี
การศึกษา  2561  ทุกสาขาวิชา  
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ   
     เชิงปริมาณ    

1.  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  3  ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรยีนตามหลักสูตร  ปวช.  จำนวน  230  คน 
 2.  นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  2  ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส.  จำนวน  118  คน 
     เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3  และนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.2  ผ่านการทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพ  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
7.  กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
      7.1. ระยะเวลา    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
      7.2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.   งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ   
      จากเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เป็นเงิน  10,000  บาท 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช.3  และ  ปวส.2  สอบผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ  ปวส.  ทุกสาขาวิชา   รวมจำนวน
นักเรียนนักศึกษาท้ังส้ิน  348  คน 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 จากสรุปผลการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 
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1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    - 
4.  หลักการและเหตุผล  
 การสอบปลายภาคเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อใช้ในการ
วัดระดับความรู้ของผู้เรียน ในการเรียนรายวิชานั้นๆ ต้ังแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ท่ี 18  ของการทำการเรียนการ
สอน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล ข้อ 9  และ 11  นั้น  และเพื่อให้การสอบปลายภาคเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์    

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ท้ังระดับช้ัน  ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.1  และ ปวส.2  เข้ารับการสอบปลาย
ภาคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษา 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเร็จ  
     เชิงปริมาณ   
 1.  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 ,2,3 
 2.  นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1, 2   
     เชิงคุณภาพ  

1.นักเรียนนกัศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนกมีผลการสอบปลายภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหรือ
ผ่านการทดสอบ   
7.  กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
      7.1. ระยะเวลา    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
      7.2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. ค่าใช้จ่าย   

    จากเงินบำรุงการศึกษา  เป็นเงิน  25,000  บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  ระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและ 

ทุกแผนกวิชา   มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
10. การติดตามและประเมินผล 
   10.1 จากสรุปผลการทดสอบ 
 
 
 
โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    - 
4.  หลักการและเหตุผล  
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 การสอบปลายภาคเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อใช้ในการ
วัดระดับความรู้ของผู้เรียน ในการเรียนรายวิชานั้นๆ ต้ังแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ท่ี 18  ของการทำการเรียนการ
สอน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล ข้อ 9  และ 11  นั้น  และเพื่อให้การสอบปลายภาคเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์    

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ท้ังระดับช้ัน  ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.1  และ ปวส.2  เข้ารับการสอบ
ปลายภาคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
     เชิงปริมาณ   
 1.  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 ,2 ,3 
 2.  นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1, 2   
     เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนกมีผลการสอบปลายภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหรือ
ผ่านการทดสอบ   
7.  กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
      7.1. ระยะเวลา    ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
      7.2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8. ค่าใช้จ่าย   
     จากเงินบำรุงการศึกษา   เป็นเงิน  25,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  ระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและทุกแผนก
วิชา  มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 จากสรุปผลการทดสอบ 
 
 

 
 

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2561 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ในปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดให้มี การจัดสอบระดับชาติระดับ
อาชีวศึกษา (V-NET : Vocational National Education Test)  หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้าน
อาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีจะจบระดับชัน้ ปวช.3 ปวส. 2 V-NET เทียบได้กับการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสาย
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สามัญ ท่ีจะสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 การทดสอบ V-NET นี้ เป็นการสอบวัด
มาตรฐานทางวิชาการและวชิาชพีซึ่งจะเป็นประโยชนแ์ก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐาน การเรียนการ
สอนของ ครู สทศ.และนักเรียน ผลการทดสอบ V-NETสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อัน
จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนได้รวมท้ังการนำผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยวิชาท่ีสอบของ V-NET เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) พุทธศักราช  2546 ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบนั  
5.  วัตถุประสงค์    

1. เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2   348 คน 
 2. เพื่อนำผลทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
 3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ   
          เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  230 คน 
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูงปีท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  118  คน 
          เชิงคุณภาพ   

2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  3  และนักศึกษาระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี2  ปี
การศึกษา2561  ได้ทดสอบความรู้ในทุกวิชาตามท่ี สถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดข้ึน  และผลการทดสอบ
สามารถเป็นข้อมูลและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป 
7.  กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
      7.1. ระยะเวลา    ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561   
      7.2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.   งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ 
      งบประมาณสนับสนุน สอศ. 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชพี ปีท่ี 3 จำนวน 230  คน  และนักศึกษาระดับชัน้ประกาศนยีบัตร
วิชาชพีชนัสูงปีท่ี  2   จำนวน  118 คน  ได้เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา  2561  
  9.2.  สามารถนำผลคะแนนนั้นไปวิเคราะห์เพื่อจัดแนวทางการศึกษาของนักเรียนต่อไป 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 สรุปรายงานผลการทดสอบ 
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โครงการเตรียมความพร้อมรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมสอบ (V-NET) ปีการศึกษา 2561 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในปีการศึกษา  2560  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ได้กำหนดให้มีการจัดการ
ทดสอบระดับชาติ  ระดับอาชีวศึกษา (V-NET : Vocational National Education Test)  หมายถึง การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  ทางด้านอาชีวศึกษา  เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีจะจบการศึกษาระดับช้ันปีท่ี  3  และนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ท่ีจะจบการศึกษาระดับช้ันปีท่ี  2 และการจัดการเตรียมความพร้อมรับการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับนักเรียนนักศึกษาจึงเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนนกัศึกษาก่อนท่ีจะ
ทำการทดสอบจริงท่ีจะเกิดขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ระดับปวช.3 และ ปวส.2  ทบทวนและพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาท่ีทำ
การออกข้อสอบหรือแนวข้อสอบในรายวิชานั้นๆ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ  
     เชิงปริมาณ   
 1. นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  3  และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  
2  จำนวน  348  คน 
     เชิงคุณภาพ  



205 
 

2. นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  3  และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  
2  ได้รับการพัฒนาคุณภาพก่อนเข้ารับการทดสอบฯ จริง 
7.  กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ีดำเนินการ  
       7.1. ระยะเวลา    ตุลาคม 2560- มกราคม 2561 
       7.2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.   งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ   
       จากเงินงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน  7,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  3  และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี  
2  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับใช้ในการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา  2561 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1 สรุปจากผลการทดสอบ 
 

โครงการจัดซ้ือหนังสือห้องสมุด 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิทยบริการและห้องสมุด  ฝ่ายวิชาการ  
 2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
                  โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. หลักการและเหตุผล 
ตาม พ.ร.บ. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดยเน้นการ

พัฒนา 3  องค์ประกอบ  ได้แก่  หนังสือดี  บรรยากาศดี และ บรรณารักษ์ดี เพื่อการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยเอง  ทรัพยากรห้องสมุดจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อมี
หนังสือท่ีมีคุณภาพ  มีเนื้อหาท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์  มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  ห้องสมุดก็
จะเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยส่งเสริม  ผลักดันและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาค้นคว้ามากขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ  
5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  เห็นความสำคัญของการอ่าน  สามารถค้นคว้าหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง  

6. เป้าหมาย 
6.1  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
6.2  มีทรัพยากรเพียงพอต่อจำนวนของผู้ใช้บริการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนิน / ระยะเวลา / สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน  2561  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  50,000  บาท 

- เพื่อจัดซื้อหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ   
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9.2  มีจำนวนเพียงพอ  และครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอน  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1  จากสถิติการใช้ห้องสมุด 
 10.2  จากสถิติยืม – คืนหนังสือ 
 10.3  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2560 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงบประมาณ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ประกอบด้วย การให้เกียรติและการร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้
สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในสถาน 

ประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,136  คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,136  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้นำความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน ฝึกอาชีพมาถ่ายทอดให้
เพื่อนฟัง 

 9.2 สรุปและรายงานผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

9.3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2560 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงบประมาณ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยส่งนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เมื่อนักศึกษาตามกระบวนการเสร็จส้ินแล้วจะต้องมีการปัจฉิม เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ และสรุปผลงานท่ีได้ไปอบรม และเรียนรู้ หลักการทำงานในสถาน
ประกอบการ ว่ามีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านใดบ้างและปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ทางงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อสรุปผลงาน และรายงานการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงาน ทักษะความรู้เพิ่มเติมท่ีได้เรียนรู้ และปัญหาและอุปสรรค 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,136  คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,136  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้นำความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน ถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง 

 9.2 สรุปและรายงานผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

9.3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
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      โครงการตามภาระงบประมาณ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ประกอบด้วย การให้เกียรติและการร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้
สถานประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อให้ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,136 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,136  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560  
 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้นำความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน ฝึกอาชีพมาถ่ายทอดให้
เพื่อนฟัง 

 9.2 สรุปและรายงานผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

9.3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงบประมาณ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
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 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยส่งนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เมื่อนักศึกษาตามกระบวนการเสร็จส้ินแล้วจะต้องมีการปัจฉิม เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ และสรุปผลงานท่ีได้ไปอบรม และเรียนรู้ หลักการทำงานในสถาน
ประกอบการ ว่ามีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ในด้านใดบ้างและปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง ทางงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อสรุปผลงาน และรายงานการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงาน ทักษะความรู้เพิ่มเติมท่ีได้เรียนรู้ และปัญหาและอุปสรรค 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,136  คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,136  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้นำความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน ถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง 

 9.2 สรุปและรายงานผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

9.3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 

โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน โดยผู้บริหาร 

1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงบประมาณ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ของนักเรียน นักศึกษา ตามแผนการเรียนระบบทวิภาคี แผนกวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 1/2561 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิทยาลัยขอแต่งต้ังครู ทำหน้าท่ีในการออกนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อรับทราบข้อมูล และสถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษา 



210 
 
 5.2 เพื่อให้การดูแลและรับฟังข้อปัญหา และแก้ไขร่วมกัน 

 5.3 เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

 5.4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ครูท่ีรับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาท่ีเปิดสอนระบบทวิภาคีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.2.2. ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 เวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้นำความรู้ท่ีได้จากการฝึกงาน ถ่ายทอดให้เพื่อนฟัง 

 9.2 สรุปและรายงานผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

9.3. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินโครงการ 

 10.1. จากการสังเกต 

 
 

โครงการร้านวารินคาร์แคร์ 
1.  ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไรพ้รมแดน จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการใช้ความคิด ความรู้ และปัญญาเป็นฐานท้ังในรูปแบบขององค์ ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางนี้ได้ จำเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้ได้มีการ
พยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ เบนเข็มจากการจบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชน
ส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเล็งเห็นว่าสามารถเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีเติบโตในโลก
ของการเปล่ียนแปลงได้ และเพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศ แต่พบว่านักเรียน นักศึกษาและบัณฑิตจบ
ใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการยังมีน้อยอยู่ สาเหตุหลักมาจากไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนัก
ในการเป็นผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบอย่างเป็นระบบ เนื่องจากนโยบายของวิทยาลัยท่ีผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบออกไปมีการ
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ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการในหลายรูปแบบ เช่น การเปิดวิชาเรียนในวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษา การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงท่ีมีกิจกรรม การสนับสนุนการ
ดำเนินการบริษัทจำลอง รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่
นกัศึกษา โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น  
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์ การบริการ  

5.3 เพื่อจัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน เช่น 
จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 
6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 5 คน 
       6.1.2 ครูปรึกษา   จำนวน 1 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษารับรู้ตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ และมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบการและทักษะในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
 7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ 
 รองบประมาณ  (งบแผนกช่างยนต์) 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ได้พัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ 
 9.2 ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ 
 9.3 ได้จัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน เช่น  
จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 
10.  การติดตามและการประเมินผล 

10.1  แบบประเมินโครงการ 
10.2  ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครู ห้องเรียนทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติ งานและชุดสื่อการเรียนการสอน 
1.  ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบในการจัด
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น ห้องพักครู ห้องเรียนทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติงานและชุดส่ือการเรียนการสอนแผนก
ช่างยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พื้นท่ีหนาแน่นมาก และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้กับนักเรียน นักศึกษาจัดบรรยากาศและจัดหา
ส่ือการเรียนการสอนท่ีพอเพียงกับจำนวนนักเรียน นักศึกษา และรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาหาความรู้จากเรียนรู้
ให้มากขึ้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครู ซึ่งจะเอื้ออำนวยประโยชน์แกน่ักเรียน 
นักศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุบงห้องพักครู ห้องเรียนทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติงานและชุดส่ือการเรียนการสอน
แผนกช่างยนต์ 
 5.2 เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างพอเพียง  

5.3 เพื่อเพิ่มขนาดพื้นท่ีของแหล่งการเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
5.4 เพื่อเพิ่มส่ือสารสนเทศ นิตยสาร ส่ิงพิมพ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้มากขึ้น เพื่อการเรียนรู้ท่ี

กว้างไกล 
6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       จำนวนห้องทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติงานและชุดส่ือการเรียนการสอนแผนกช่างยนต์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       พัฒนาปรับปรุงห้องพักครู ห้องเรียนทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติงานและชุดส่ือการเรียนการสอน
แผนกช่างยนต์ 
 7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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8.  งบประมาณ 
 รองบประมาณดำเนินการ 
 
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 พัฒนาปรับปรุบงห้องพักครู ห้องเรียนทฤษฏี 1 และ 2 ห้องปฏิบัติงานและชุดส่ือการเรียนการสอน
แผนกช่างยนต์ 
 9.2 จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างพอเพียง  
 9.3  เพิ่มขนาดพื้นท่ีของแหล่งการเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา 
10.  การติดตามและการประเมินผล 

10.1  แบบประเมินโครงการ 
10.2  ภาพถ่าย 
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โครงการปรับปรุงประตูเหล็กม้วนปิด-เปิด แผนกวิชาช่างยนต์ 
1.  ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากประตูเหล็กม้วนเปิด – ปิด แผนกช่างยนต์ เกิดการชำรุดเปิด – ปิด ไม่สะดวกประสิทธิภาพในการ
ล็อคน้อยลง เนื่องจากประตูเหล็กม้วนใช้งานเป็นเวลานาน โดยแผนกช่างยนต์ได้คำนึงถึงการเก็บรักษาครุภัณฑ์ของ
วิทยาลัยอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายในการเปิด – ปิดประตู ดังนั้นจึงขอปรับปรุงประตูเหล็กม้วนดังกล่าว 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้งาน 
 5.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 
 5.3 ภาพลักษณ์ของแผนกช่างยนต์ท่ีดูทันสมัยสวยงาม 
6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       ประตูเหล็กม้วนท่ีมีคุณภาพท่ีดีและทันสมัยสวยงาม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 
 7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ 
 รองบประมาณดำเนินการ 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โดยแผนกช่างยนต์มีประตูเหล็กม้วนมีประสิทธิภาพท่ีดีระบบการดูแล
รักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการท่ีดี ส่งผลต่อภาพพจน์อันดีของวิทยาลัย 
 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี  
10.  การติดตามและการประเมินผล 

10.1  แบบประเมินโครงการ 
10.2  ภาพถ่าย 

 
 
 
 
โครงการจัดทำป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความปลอดภัยประจำแผนกวิชาช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
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     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาช่างอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่ง
ครุภัณฑ์บางอย่างมีการใช้งานท่ีค่อนข้างยุ่งยาก หลายขั้นตอน และมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ในการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติและโรงฝึกงาน 

ดังนั้น แผนกวิชาช่างโลหะการจึงจัดทำโครงการจัดทำป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความ
ปลอดภัย ประจำห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภายในแผนกวิชาช่างโลหะการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน   
นักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติงาน และเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างปลอดภัย สะอาด และเกิด
ประโยชน์ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1. เพื่อจัดทำป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความปลอดภัย ประจำแผนกวิชาช่างโลหะการ  ให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 5.2. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียน นักศึกษาให้คำนึงถึงความปลอดภัย 
 5.3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 5.4. เพื่อให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 5.5. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นนอกเหนือจากห้องพยาบาล 
 5.6. บันทึกการตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 5.7. อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 5.8. ข้อมูลหรือสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
6. เป้าหมาย   

6.1. เชิงปริมาณ  
 ป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความปลอดภัย ประจำห้องปฏิบัติงาน  โรงฝึกงานและแผนกวิชา
ช่างโลหะการ  มากกว่าร้อยละ  70 

6.2. เชิงคุณภาพ 
จัดทำป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความปลอดภัย ประจำห้องปฏิบัติงาน ครบทุกห้อง 

7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561  สถานท่ี พื้นท่ีในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
 
8.  งบประมาณ 

งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  งบประมาณ 3,000 บาท 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. ได้ป้ายคำเตือนขั้นตอนและอุปกรณ์ประกอบความปลอดภัย ประจำแผนกวิชาต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา 
9.2. สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
9.3. เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

10. การติดตามและประเมินผล  
10.1. ก่อนดำเนินโครงการ สำรวจพื้นท่ีประจำห้องปฏิบัติงาน  โรงฝึกงานและแผนกวิชาฯ 
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10.2. ระหว่างดำเนินโครงการ  ภาพถ่าย 
10.3  หลังส้ินสุดโครงการ  รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองดัดท่อโค้ง 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากแผนกวิชาช่างโลหะการ เป็นสาขางานท่ีทำงานเกี่ยวกับการเช่ือมเหล็กต่างๆ งานดัด งานพับ แต่
ยังขาดเครื่องดัดท่อโค้ง ท่ีจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาธิตการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

ดังนั้น แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงขอครุภัณฑ์เครื่องดัดท่อโค้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการเครื่องดัดท่อโค้งประกอบการเตรียมงานเช่ือม 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดัดท่อโค้ง 
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2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ  
เครื่องดัดท่อโค้งนำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 

           6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ได้ใช้เครื่องดัดท่อโค้งเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561  สถานท่ี พื้นท่ีในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
8.  งบประมาณ 

รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ได้เครื่องดัดท่อโค้ง จำนวน 1 ชุด 
2. นำเครื่องดัดท่อโค้งมาใช้จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ  มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เครื่องดัดท่อโค้ง 
3. หลังส้ินสุดโครงการ    รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
 
 

 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจคเตอร์  
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนท่ีนำเสนอโดยส่ือท่ีทันสมัย เทคโนโลยีท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเข้าใจถึงส่ิงท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่ือการเรียนการสอนถือว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากไม่น้อยกว่าปัจจัยส่ิงอื่นใดในการจัดการเรียนรู้  

เครื่องโปรเจคเตอร์จึงเป็นครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อส่ือ
การนำเสนอผ่านเครื่องโปรเจคเตอร ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวิดีทัศน์อื่นๆ  

แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงขอครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎ ี
5. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

6. เป้าหมาย   
6.1 เชิงปริมาณ  
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เครื่องโปรเจคเตอร์ นำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. 
6.2เชิงคุณภาพ 

   ครูผู้สอนได้นำเสนอส่ือผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ได้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561  สถานท่ี พื้นท่ีในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
8.  งบประมาณ 

รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
2. นำเครื่องโปรเจคเตอร์ มาใช้จัดการเรียนการสอน 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ  มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เครื่องดัดท่อโค้ง 
3. หลังส้ินสุดโครงการ    รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 

 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเคร่ืองมือ แผนกวิชาช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบในการจัด
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น ห้องพักครู ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเครื่องมือ และอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม
แผนกช่างโลหะการ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พื้นท่ีหนาแน่นมาก และเพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้กับการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
ผู้เรียน เช่น ครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. สายอาชีวะ จำเป็นต้องจัดหาพื้นท่ีให้มิดชิด ปลอดภัย
มากขึ้น แผนกโลหะการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเครื่องมือ ซึ่งจะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การจัดเก็บ
ครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. ยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง ห้องเครื่องมือ แผนกช่างโลหะการ 
2. เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่ครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. สายอาชีวะ อย่าง

เพียงพอ 
3. เพื่อจัดทำพื้นท่ีเก็บครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. ให้มิดชิด ปลอดภัยมากขึ้น 

6. เป้าหมาย   
1.  เชิงปริมาณ  
      มีพื้นท่ีจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนแก่ครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. สายอาชีวะ 
2. เชิงคุณภาพ 

      เก็บครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ให้มิดชิด ปลอดภัยมากขึ้น 
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7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561  สถานท่ี พื้นท่ีในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
8.  งบประมาณ   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้พัฒนาปรับปรุง ห้องเครื่องมือ แผนกช่างโลหะการ 
2. มีพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่ครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. สายอาชีวะ อย่างเพียงพอ 
3. มีพื้นท่ีเก็บครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนระดับ ปวช. ให้มิดชิด ปลอดภัยมากขึ้น 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ    สำรวจจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  จัดทำห้องเครื่องมือ 
3. หลังส้ินสุดโครงการ   รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียน นกัศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายในการให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใหม่ใน
ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ของแต่ละปีการศึกษาได้ไปศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาน
ประกอบการ หรือสถานท่ีให้ความรู้ต่างๆ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

ดังนั้น แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิพื้นฐาน ร่วมกับแผนกวิชาช่างโลหะการ จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ ปวช.1 และปวส.1 คน ให้ผู้เข้าศึกษาดูงานเกิด
ความรู้ เกิดจุดมุ่งหมายและแรงบันดาลใจการเรียนในสาขาตนเอง  
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ตรงสาขาวิชาช่างโลหะการ  

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียน  
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีทันสมัย  
4. เพื่อตอบสนองโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

6. เป้าหมาย   
1. เชิงปริมาณ  
 - ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ  
 - นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 
2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการท่ีเข้าศึกษาดูงาน 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีทันสมัย 

7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
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   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561  สถานท่ี พื้นท่ีในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
8.  งบประมาณ   งบศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียน นักศึกษาเกิดภูมิความรู้ใหม่ในการศึกษาดูงาน 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ 
 
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการทำงานของเครื่องมือช่างสาขาช่างโลหะการ 
- นักเรียน นักศึกษานำความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  แบบสอบถาม สังเกตความสนใจ 
3. หลังส้ินสุดโครงการ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นสาขางานเหล็กดัด 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้มีโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่าง
โลหะการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน หลักสูตรช่างเหล็กดัด โดยฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาให้กับ
ประชาชนท่ีไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีไม่มีงานทำ ประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
5. วัตถุประสงค์   

1 เพื่อฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่
ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีไม่มีงานทำ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย   

1. เชิงปริมาณ  
จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 2 รุ่นๆ ละ 20 คน 

2. เชิงคุณภาพ 
ประชาชนให้มีทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ   งบระยะส้ัน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ให้กับประชาชนท่ีไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่ใน
ข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีไม่มีงานทำ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะวิชาชีพ 
10. การติดตามและประเมินผล  

1. ก่อนดำเนินโครงการ   ข้อมูลจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมโครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  แบบประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกต่อการสอน 
3. หลังส้ินสุดโครงการ   รายงานสรุปผลการประเมินการสอนของครู                

 
โครงการการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพให้ความรู้แก่นักเรียน-นักศึกษาในแผนกช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
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     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น หากจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ เพราะการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะ แต่ละสาขางาน ต้องได้จากปฏิบัติจริง และสวมบทบาทสมมติของอาชีพ
นั้นๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต 

ดังนั้น แผนกวิชาช่างโลหะการจึงจัดทำโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้า
มาเพิ่มความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา 
ช่างโลหะการ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานจริง  
5. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อจัดหาผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริง 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างโลหะการได้มีโอกาสรับความรู้จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง  
3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหมใ่นสาขาช่างเช่ือมโลหะ 

6. เป้าหมาย   
1.  เชิงปริมาณ  

1.1 ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ  จำนวน   1  คน 
1.2 ครูประจำแผนกวิชาช่างโลหะการ  จำนวน   2  คน 
1.3 นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างโลหะการ  จำนวน 15  คน 

2. เชิงคุณภาพ 
 ครูประจำแผนกฯ และนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างโลหะการ  ได้รับความรู้จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จริงของผู้เช่ียวชาญโดยตรง  
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ    งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริงแก่นักเรียน นักศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างโลหะการได้มีโอกาสรับความรู้จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง  
3. ครู และนักเรียน นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหมใ่นสาขาช่างเช่ือมโลหะ 
 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ   จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  รายงานการฝึกอบรม แบบสอบถาม 
3. หลังส้ินสุดโครงการ    รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
 

 
 
 
 

2 
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โครงการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ของแผนกวิชาช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน รู้จักประดิษฐ์คิดค้น 
ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
ตลอดจนรู้จักวิธีทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ สร้างกระบวนการสนับสนุนให้ครูและนักเรียน  นักศึกษา 
ได้สร้างนวัตกรรมโครงงานและส่ิงประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ท่ีสามารถนำมาใช้งาน
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ได้จริงอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขยายพรมแดนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ผสมผสานอยู่ใน
นโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่ความสามารถท่ีแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการทำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่ม 
 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทำงานด้วยความสามัคคีและทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติในการทำงาน 
 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียน การสอน โดยใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
6. เป้าหมาย   

1.  เชิงปริมาณ  
 นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวช. มากกว่า 2 เรื่อง/ปีการศึกษา 
 นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ระดับ ปวส. มากกว่า 8 เรื่อง/ปีการศึกษา 

2. เชิงคุณภาพ 
 จัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ครบทุกระดับการศึกษา 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ    งบส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาคิดค้นศึกษาหาความรู้ในการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 
 2. นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการทำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นกลุ่ม 
 3. นักเรียน นักศึกษา ความสามัคคีและทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติในการทำงานท่ีเป็นไปในทางเดียวกัน 
 4. ส่งเสริมให้มีการเรียน การสอน โดยใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 
โครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชน 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชนในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการวิชาชีพต่อชุมชน ข้อมูลการประกอบอาชีพ รวมท้ังมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพของตนเองมากขึ้น 

ดังนั้น แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดโครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
และการศึกษาอาชีพ การประกอบอาชีพ กระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการบริการวิชาชีพต่อชุมชน 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน 
2. เพื่อให้บริการข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย   
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8.1  เชิงปริมาณ  
 จำนวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนมากกว่า 12 กิจกรรม/โครงการ 

8.2 เชิงคุณภาพ 
 แผนกวิชาช่างโลหะการบริการข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการบริการวิชาชีพต่อ
ชุมชน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       - 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน 
2. ให้บริการข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพ 

10. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ  มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการ 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  ศึกษามาตรฐานการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายใน 
3. หลังส้ินสุดโครงการ  รายงานการประเมินตนเอง รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 

 
โครงการจัดทำห้องสื่อการเรียนรู้เฉพาะทางวิชาโลหะวิทยา แผนกวิชาช่างโลหะการ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทางเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เป็นห้องรวบรวมส่ือการเรียนรู้จริง แผนกช่าง
โลหะการเล็งเห็นความสำคัญในการจัดห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทาง รายวิชาเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาหา
ความรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

5. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อจัดทำห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทาง 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
 3. เพื่อเป็นห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทางตัวอย่างของรายวิชาอื่นๆ 
6. เป้าหมาย   

1. เชิงปริมาณ  
- ห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทางวิชาโลหะวิทยา 
- ส่ือการเรียน เอกสารประกอบการเรียน การสอน 

2. เชิงคุณภาพ 
- รวบรวมข้อมูลการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ 

      - ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ 
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7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทางวิชาโลหะวิทยา 
 2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จากห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทาง 
 3. ข้อมูลท่ีได้สามารถนำมาพัฒนาวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
16. การติดตามและประเมินผล  

1. ก่อนดำเนินโครงการ  สำรวจรายวิชาท่ีจะทำห้องส่ือการเรียนรู้เฉพาะทาง 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
3. หลังส้ินสุดโครงการ  รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 

โครงการปรับปรุงกระดานห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกระดานห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เส่ือมสภาพตามอายุการใช้
งานท่ียาวนาน กระดานมีรอยลบไม่ออก ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมี
ความประสงค์ขอปรับปรุงซ่อมแซมให้กระดานสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อมีกระดานใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 2. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
 3. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 มีกระดานใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 ห้อง 

 เชิงคุณภาพ 
  ภาพลักษณ์ท่ีดีในห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. มีกระดานใช้ในการจัดการเรียน การสอน จำนวน 4 ห้อง 
 2. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
10. การติดตามและประเมินผล 
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สำรวจ ติดตามห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลังการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุงก้ันห้องสมุดแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างเช่ือมโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดทำห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และบุคคลอื่นท่ีสนใจ แต่เนื่องจากห้องสมุดดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยังเหลือการ
กั้นห้องด้านหน้า เพื่อใช้เป็นประตูเข้า ออกและแผนกไฟฟ้ากำลังได้ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแล้ว หากไม่กั้นห้องกไ็ม่
สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ ทางแผนกไฟฟ้ากำลังมีความประสงค์ขอปรับปรุงซ่อมแซมกั้นห้องสมุด เพื่อ
สามารถใช้งานได้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้มีห้องสมุดใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 5.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
 5.3 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของห้องสมุดแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 มีห้องสมุดใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 1 ห้อง 

 เชิงคุณภาพ 
  เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของห้องสมุด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. มีห้องสมุดใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 1 ห้อง 
 2. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของห้องสมุด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
10. การติดตามและประเมินผล 

สำรวจ ติดตามห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลังการปรับปรุง 
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส ์
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำการเรียนการสอนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 16 ปี ทำให้สภาพของห้องเรียน เก้าอี้ ชำรุดตามกาลเวลา ไม่พร้อมในการใช้ทำการเรียนการสอนสภาพไม่
สวยงาม และไม่ปลอดภัย 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้มีห้องสมุดใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ 
 5.2 เพื่อปรับปรุงผนังห้องเรียน EN1,EN2,EN3,EN5,EN6 
 5.3 เพื่อปรับปรุงฝ้าหลังคา ห้องเรียน 
 5.4 เพื่อปรับปรุงหน้าต่าง บานเกร็ด ห้องเรียน 
 5.5 เพื่อปรับปรุงประตู ห้องเรียน 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 ห้องเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการทำการเรียนการสอน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการทำการเรียนการสอน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
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     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำการเรียนการสอนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 16 ปี ทำครุภัณฑ์การศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชำรุดตามกาลเวลาไม่พร้อมในการใช้ทำการเรียน การสอน 
และไม่ปลอดภัย 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อจัดหาเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์พร้อม หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำหลัก (RAM) 5 ชุด 
 5.2 เพื่อจัดหาแป้นพิมพ์ เมาส์ จำนวน 5 ชุด 
 5.3 เพื่อจัดหาแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 6 ชุด 
 5.4 เพื่อจัดหาหน่วยความจำหลัก (RAM) จำนวน 3 ตัว 
 5.5 เพื่อจัดหาหน่วยความจำสำรอง (HDD) จำนวน 3 ตัว 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 คอมพิวเตอร์  7 เครื่อง 

 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู มีครุภัณฑ์การศึกษาเหมาะสมในการทำการเรียนการสอน 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2560 – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครุภัณฑ์การศึกษาเหมาะสมในการทำการเรียนการสอน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 10.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
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 นักเรียน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ได้เรียนรู้วิทยากรใหม่ ท่ีทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี ท้ังนี้ภายในจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบการท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมต่อการให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ทุกคนควรจะได้ทราบและ
ภาคภูมิใจในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียน 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการจริง 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 40 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีทันสมัย เพื่อพัมนาองค์ความรู้และสร้าง
ทัศนคติให้นักเรียน ท่ีจบแล้วมีงานทำ 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 จากการสังเกตความสนใจ และการศึกษาดูงานของนักเรียน นกัศึกษา 
 10.2  จากแบบสอบถามการประเมินโครงการ 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาและปรับปรุง แผนกวิชาการบัญชี 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาการบัญชีเป็นแผนก ท่ียังต้องการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี การเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  ดังนั้นทางแผนกวิชาการบัญชี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาองค์กร ห้องเรียนให้มี
คุณภาพ และสร้างผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของแผนกบัญชี เป็นห้องน่าเรียน น่าอยู่ 
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 5.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
6. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
 6.1 ได้ห้องเรียนทฤษฏี ท่ีน่าเรียน 
 6.2 ได้ห้องปฏิบัติการของแผนกบัญชี น่าอยู่ 

 เชิงคุณภาพ 
  6.1 สร้างความพร้องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน 
  6.2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีห้องเรียนท่ีเพียงพอกับจำนวนผุ้เรียนและมีสภาพน่าเรียน 
 9.2 ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
 9.3 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชีน่าอยู่มากข้ึน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 การประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 
 
 
โครงการติดต้ังประตูม้วนเหล็กห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 1,2 อยู่บริเวณช้ันล่างของอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งมีประตู กระจกล็อกกุญแจไว้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอจัดซื้อและติดต้ังประตูท่ีเป็นเหล็ก โดยเป็นเหล็กม้วน 
ขนาด 3  เมตร 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพื่อมีประตูล็อคท่ีมีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งาน 
 5.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 
 5.3 ภาพลักษณ์ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีดูทันสมัยสวยงาม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ   

เชิงปริมาณ 
 6.1 เพื่อมีประตูล็อคท่ีมีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งาน  
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 เชิงคุณภาพ 
  6.1 ภาพลักษณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสวยงามดูดี และทันสมัย 
  6.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 
7.  กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
   ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม  – มิถุนายน 2561   
8.  งบประมาณ       
   รองบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีห้องคอมพิวเตอร์ท่ีดี มีระบบการ
ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการท่ีดีส่งผลต่อภาพพจน์อันดีของวิทยาลัย 
 9.2 ผู้เรียน นักศึกษามีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 ห้องคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับการเป็นห้องเรียน 
 10.2 ห้องคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากขึ้น 
 10.3 สำรวจห้องคอมพิวเตอร์หลังการปรับปรุง 
 
 
โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.  ช่ือ โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  สนองกลยุทธ์    ข้อ 1   การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน       
          ข้อ 4   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
3.  ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝ่ายวิชาการ 
4.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ    ซึ่ง
จะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ท้ังในด้านทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ การท่ีมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน ถือว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรส่งเสริมและช่วยพัฒนา สติปัญญา และทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
จึงได้จัดทำโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
     2. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
     3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.  เป้าหมาย     
    1. ได้คอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน  จำนวน  40 เครื่อง 
    2. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3. เพิ่มปริมาณผู้เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7.  สถานท่ีดำเนินการ        

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  วิธีงบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
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 รองบประมาณจัดสรร   
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 40 เครื่อง 
10.  การติดตามและประเมินผล 

1. จากการสังเกต 
2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกการตลาด  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียน สามารถปฏิบัติการเรียน การสอนได้หลายรูปแบบและความถนัดของ
นักศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ประชากรไทยจะต้องมีความรู้ ความสามารถใช้ห้องปฏิบัติการทาง
การตลาดได้ ดังนั้นแผนการตลาด จึงจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาแผนกการตลาด แต่จำเป็นต้องมี
ห้องปฏิบัติการทางการตลาด  ใช้สำหรับฝึกการปฏิบัติการรายวิชาทางการตลาด การฝึกบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ
รายบุคคล จึงต้องปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องปฏิบัติการทางการตลาดและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1. พอประมาณ 2. มีเหตุผล  
3. มีภูมิคุ้มกัน  4. มีความรู้และคุณธรรม 
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด    
  5.2 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาดให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 
  5.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกการตลาด 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ภาพลักษณ์ท่ีดีในห้องเรียนแผนกการตลาด ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 
     6.2.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนรู ้

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ภายในเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 สถานท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
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  รองบประมาณจัดสรร  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1. ภาพลักษณ์ท่ีดีในห้องเรียนแผนกการตลาด ให้มีความสะอาด ทันสมัย น่าเรียน 

9.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในการจัดการเรียนรู ้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

10.1 จากการสังเกต  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
โครงการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์ /ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมแต่ละระดับ และมาตรา 23 ข้อ 2 การศึกษาการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
  5.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 600 คน 
   6.1.2 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 30 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   6.2.2 สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษาให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
7.1 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในช่วงวันท่ี 16- 20 สิงหาคม 2561 
7.2 สถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 6,000 บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
 9.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานท่ีหลากหลาย 
 9.3 ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
        10.1 จากการสรุปโครงการ 

 10.2 จากแบบสอบถาม 
 10.3 จากรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์ /ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
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    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ซึ่งในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
   5.1 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.2 ให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
 5.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 12 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
     6.2.2 สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานของนักเรยีน นักศึกษาให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
7.1 จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2561 
7.2 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท  
 
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
 9.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานท่ีหลากหลาย 
 9.3 ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
 10.1 จากการสรุปโครงการ 

 10.2 จากแบบสอบถาม 
 10.3 จากรูปภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
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โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์ /ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำโครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดโลกทัศน์ 
และมีมุมมองถึงนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5.  วัตถุประสงค์ 
   5.1 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.2 ให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
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 5.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1นักเรียน นักศึกษา ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 60 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
     6.2.2นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
7.1 จัดทัศนศึกษาดูงานให้กับนักเรียน นักศึกษาในช่วงวันท่ี 16- 20 สิงหาคม 2561 
7.2 สถานท่ี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี , ม.อุบลราชธานี ,ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวนเงิน 2,000 บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1. นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการทดลองและได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานวิทยาศาสตร์ 
  9.2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับผลงานวิทยาศาสตร์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
        10.1 จากการสรุปโครงการ 

 10.2 จากแบบสอบถาม 
 10.3 จากรูปภาพศึกษาดูงาน 

 
โครงการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทางแผนกไฟฟ้ากำลัง 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกไฟฟ้ากำลัง  ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการทุกด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอซึ่งจะช่วย
เอื้อต่อการเรียน การสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึ้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ท้ังในด้านทักษะ วิชาการ ถือว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรส่งเสริมและช่วยพัฒนา สติปัญญา ทักษะให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
   5.1 เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอน 
 5.2 เพื่อสนับสนุนห้องเรียนเฉพาะทาง 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

มีวัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอย่างเพียงพอ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  

ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกไฟฟ้ากำลัง 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  งบเงินบำรุงการศึกษา  จำนวนเงิน 10,000 บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1. ได้ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอน 
  9.2. ได้สนับสนุนห้องเรียนเฉพาะทาง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
        10.1 จากการสังเกต 

 10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  

 
 
 
 
 
 
โครงการจัดทำห้องเรียนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดทำการเรียนการสอนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา 16 ปี แต่เนื่องจากแผนกยังไม่มีห้องเรียนเฉพาะทางแผนกขอจัดทำห้องเรียนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  วัตถุประสงค์ 
     เพื่อจัดทำห้องเรียนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  มีห้องเรียนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  งบเงินบำรุงการศึกษา  จำนวนเงิน 20,000 บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ห้องเรียนเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
        10.1 จากการสังเกต 
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 10.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย  
1.ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

- ด้วยในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ในแต่ละปีเป็นมูลค่าจำนวนมากส่วนใหญ่มักเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ถูกกฎจราจรรวมท้ังยังขาด
ทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกวิธีขาดทักษะการขับขี่ท่ีถูกต้อง 

ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมกับ บริษัทฮอนด้าเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ปจึงได้จัดทำโครงการ
ฝึกอบรม“ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถในกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์  
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1เพื่อให้ผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจัก
ยานยนต์ 
 5.2 เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
6.เป้าหมาย 
 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์    
7.กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 จัดทำโครงการ  มิถุนายน 2561 
 7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน 2561 
 7.3 จัดซื้อ/จัดเตรียม  มิถุนายน 2561 
 7.4 ดำเนินการจัดทำตามเป้าหมาย มิถุนายน 2561 
 7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 3,000  บาท และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์    
9.2 เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลง สนองตามนโยบายของรัฐบาล 

10.การติดตามและการประเมินผล 
10.1 จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม 
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10.2 จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างรถประหยัดเชื้อเพลิง 
1. ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
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เนื่องจากในปัจจุบันนี้น้ำมันเช้ือเพลิงมีราคาท่ีสูงขึ้นมากส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร
การกินและของใช้ส่วนตัว ทางแผนกช่างยนต์จึงได้เล็งเห็นพี่น้องประชาชนท่ีโดนผลกระทบจากน้ำมันเช้ือเพลิง
ท่ีมีราคาสูงขึ้น ทางแผนกช่างยนต์จึงได้คิดค้น และศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ขึ้นมา 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1เพื่อทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ ทนทาน สามารถใช้งานได้จริง 
 5.2 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำโครงการของวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบท่ีให้ได้มาตรฐานท่ีดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6.เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ได้รถประหยัดเช้ือเพลิง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1ได้รถท่ีประหยัดเช้ือเพลิง 
7.กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 จัดทำโครงการ  ตุลาคม 2560 
 7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม 2560 
 7.3 จัดซื้อ/จัดเตรียม  ตุลาคม 2560 
 7.4 ดำเนินการจัดทำตามเป้าหมาย ตุลาคม ธันวาคม  2560 
 7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ มกราคม – กันยายน 2561 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบเงินบำรุงการศึกษา  จำนวน 10,000  บาท และงบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษารุ่นหลังได้รับความรู้และวิธีการทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง 
9.2เพื่อศึกษาและสำรวจความพึงพอใจในโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงและสามารถนำผลสำรวจท่ีได้

ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
10.การติดตามและการประเมินผล 

10.1จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม 
10.2จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
1.ผู้รับผิดชอบ แผนกช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียท่ีมีอาจประมาณ
ค่าไม่ได้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่าหมื่นคนและจำนวนผู้บาดเจ็บประมาณกว่า 1 ล้าน คนอันเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงต้องมีการดำเนนิการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
5.วัตถุประสงค์ 
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 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความชำนาญเพื่อการขับขี่ปลอดภัย 
 5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน
นักศึกษา 
 5.3 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและ
สร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 100 % 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเป็นตัวอย่างท่ีดี
เกี่ยวกับเยาวชน 
6.เป้าหมาย 
 6.1. จัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 100% กับนักศึกษาทุกคนด้วยกิจกรรมสังคมหัวแข็ง 
 6.2  อบรมขับขี่ปลอดภัยหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษา ท่ีนำรถจักรยานยนต์มาเรียน หรือใช้
รถจักรยานยนต์ทุกคน อบรมขับข่ีปลอดภัย และหลักสูตรแนะนำนักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้จักรยานยนต์ทุกคน โดยไม่
จำกัดจำนวนครั้งในการอบรมแต่ละหลักสูตร 
7.กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 จัดทำโครงการ  มิถุนายน 2561 
 7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน 2561 
 7.3 จัดซื้อ/จัดเตรียม  มิถุนายน 2561 
 7.4 ดำเนินการจัดทำตามเป้าหมาย มิถุนายน 2561 
 7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน 3,000  บาท และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักศึกษา  ท่ีผ่านการฝึกอบรมไปแล้วมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องมากขึ้น 
9.2 นักศึกษา  ท่ีผ่านการอบรม เป็นต้นแบบของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
9.3 ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง สังคมมีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

10.การติดตามและการประเมินผล 
10.1 จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม 
10.2 จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำส่ังวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
ท่ี  ๑๓๒  /  ๒๕๖๐                          

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
                  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ    
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
 ๑.  นายบุญส่ง  พรหมมานนท์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายไวพจน ์  ศรีธัญ   กรรมการ 
 ๓.  นายกำธร  วงศ์วิศาลพร  กรรมการ 
 ๔.  นางลฎาภา  แสวงทรัพย์  กรรมการ 
 ๕.  คณะกรรมการวิทยาลัย  กรรมการ 
 ๖.  นางช่ืนจิต  เดชโยธิน      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 
 ๑.  อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
 ๒.  ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ 
๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน    ประกอบด้วย 
 ๑.  นางช่ืนจิต  เดชโยธิน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายรณฤทธิ์  อมรสิน   กรรมการ 

๓.  นายกิตติภณ  อันทรบุตร  กรรมการ 
 ๔.  นางอัญญรัตน ์ สุขสิงห์   กรรมการ 
 ๕.  นายธวัชชัย  สุขเกษม   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข  กรรมการ 
 ๗.  นางธันยพร  บุญเย็น   กรรมการ 

๘.  นางสุพรรณี  สัตนาโค   กรรมการ 
 ๙.  นายสันติ  ภาคะ   กรรมการ 
 ๑๐. นายสุนทร  ดอนชัย   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์  กรรมการ 
 ๑๒. นายณัฐกฤต  แสงสว่าง  กรรมการ 
 ๑๓. นางพรมณี  ยืนยาว   กรรมการ 
 ๑๔. นางสราลี  นิยมพันธ ์  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวอรศรี มังพรมมา  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์  กรรมการ 
 ๑๘. นางกรรณิการ ธรรมมาลี  กรรมการ 
 ๑๙. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ กันยาสาย  กรรมการ 
 ๒๐. นายสุริยา  พิจารณ์   กรรมการ 
 ๒๑. นายสุริยันต์  อ่อนน้อม  กรรมการ 



 ๒๒. นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์   กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวสายธาร อระภาพ  กรรมการ 
 ๒๔. นายบุญเกียรติ ใจสว่าง   กรรมการ 
 ๒๕. นายรักพงษ ์ คำพีระ   กรรมการ 
 ๒๖. นายอรรฐพล ภูดวงดาษ  กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวสุปราณี พรใส   กรรมการ 
 ๒๘. นายจุมพล  ขัมภรัตน์  กรรมการ 
 ๒๙. นางสาวจำเรียง ละคร   กรรมการ 
 ๓๐. นายวรสันต์  แสงโสม   กรรมการ 
 ๓๑. นายเอกชัย  จันทร์จ่าย  กรรมการ 
 ๓๒. ว่าท่ีร้อยตรีวิรัตน์ สว่างศักดิ์  กรรมการ 
 ๓๓. นายเกรียงไกร จันทะบัวลา  กรรมการ 
 ๓๔. นางศริษา  สาระวัล   กรรมการ 

๓๕. นายจำรัส  ชนะสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๖. นางสมาพร  บุตรสิงห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าท่ี 
 ๑.  จัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินงาน 
 ๒.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามระเบียบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 ๓.  ดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

๓.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  จัดทำรูปเล่มและรายงานผล 
 ๑. นางช่ืนจิต  เดชโยธิน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเกรียงไกร  จันทะบัวลา  กรรมการ 
 ๓. นางศริษา  สาระวัล   กรรมการ 
 ๔. นางสมาพร  บุตรสิงห์   กรรมการ  
 ๕. นายจำรัส  ชนะสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี  
1. จัดเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
2. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
3. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

ท้ังนี้   ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ละเอียดรอบคอบ  
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 

               ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

            (นายบุญส่ง  พรหมมานนท์) 
           ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     
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แบบฟอร์ม ป.7

1. แผนงานบรหิารและจดัการศึกษา

    1.1 งานบรหิารทั่วไป
       1.1.1  หมวดเงนิเดือนและค่าจา้งประจ า

             เงนิเดือน

             -  อตัราเดิม    17     อตัรา - - - -               

             -  อตัราใหม่    0     อตัรา - - - -

             -  เงินวิทยะฐานะ   9  อตัรา  (3,500 ) - - - -               

             -  เงินค่าตอบแทน  3  อตัรา  (5,600) - - - -               

             -  เงินประจ าต าแหน่ง  3 อตัรา (5,600) - - - -               

             -  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  1 อตัรา (3,690) - - - -               

                  -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9  อตัรา - - - -               
       1.1.2 งบบุคลากร

                 - ครูจา้งสอนรายเดือน   21   อตัรา - 2,303,280    - - 2,303,280      

                 - เจา้หน้าที่        15   อตัรา - 1,380,600    - - 1,380,600      

                 - นักการ /ยาม/พนักงานขับรถ  9  อตัรา - 595,920      - - 595,920        

                 - ค่าครองชีพ - 535,200      - - 535,200        

       1.1.3 งบด าเนินการ

              ค่าตอบแทน
               - ค่าธุรการภาคนอกเวลา 200,000      448,000      - - 648,000        

              ค่าใช้สอย

              - ค่าประกนัสังคม 297,900      - - - 297,900        

              - คชจ.การเดินทางไปราชการ 500,000      - - - 500,000        

              - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงกอ่สร้าง               100,000      - - - 100,000        

              - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000      - - - 100,000        

              ค่าวัสดุ

                - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                          200,000      - - - 200,000        

              - วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร           160,000      - - - 160,000        

              - วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 120,000      - - - 120,000        

              - วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 120,000      - - - 120,000        

              - วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 100,000      - - - 100,000        

ยอดยกไป 1,897,900   5,263,000   -            -              7,160,900     

สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร ์

สอศ.หมายเหตุ  
รายการ

งปม.
 อุดหนุน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 อุดหนุน
เรยีนฟร ี15 ปี

บกศ. รวม

วิทยาลัยการอาชีพวารนิช าราบ

งบหน้ารายจา่ยตามแผนงาน/โครงการ     ประจ าปีงบประมาณ 2560
แหล่งค่าใช้จา่ย
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ยอดยกมา 1,897,900   5,263,000   -            -              7,160,900     
     1.1.4  หมวดค่าสาธารณปูโภค

                  -  ค่าไฟฟ้า 300,000      200,000      - - 500,000        

                  -  ค่าไปรษณีย์ - - - 15,000          15,000          

                  -  ค่าโทรศัพท์ - - - 40,000          40,000          

     1.1.5 เงนิอุดหนุน

     1.1.6 ครภัุณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

     1.1.7 รายจา่ยอ่ืน ๆ

              1)  เงินส ารองฉุกเฉิน - - - - -

    1.2 งานจดัการศึกษา

          1.2.1 งบด าเนินการ  

                ค่าตอบแทน

                    - ค่าสอนนอกเวลา  1,124,000    1,900,000    3,024,000      

           ค่าวัสดุ 

                      - สาขาวิชาการบัญชี 120,000      

                      - สาขาวิชาการตลาด 60,000        

                      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 100,000      

                      - สาขาวิชาช่างยนต์ 200,000      

                      - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 140,000      

                      - สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 130,000      

                      - สาขาวิชาช่างโลหะการ 50,000        

                      - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 50,000        

                      - สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 90,000        

                      - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 60,000        

ยอดยกไป 4,321,900   7,363,000   -            55,000         10,739,900   

สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร ์

สอศ.รวม หมายเหตุ

รายการ

แหล่งค่าใช้จา่ย

งปม.
 อุดหนุน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 อุดหนุน
เรยีนฟร ี15 ปี

บกศ.
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ยอดยกมา 4,321,900    7,363,000    -            55,000          10,739,900     
2. แผนงาน / งาน / โครงการ

   2.1 โครงการ พ.ร.บ. งบประมาณ
- โครงการอบรมสัมมนาบคุลากรเพื่อพฒันาศักยาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน - - - 5,000               5,000                งานบคุลากร

-โครงการอบรมสัมมนาบคุลากรเพื่อพฒันาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังาน - - 10,000           - 10,000              งานบคุลากร
  ด้านการเงิน บญัชี  พสัดุ

-โครงการพฒันาบคุลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน - - - - - งบ สอศ.
-โครงการศึกษาดูงานของบคุลากร - - - 300,000            300,000            งานบคุลากร

-โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา - - - - - งบ สอศ.
-โครงการอบรมพฒันาศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา - - - - - งบ สอศ.

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาระบบสารสนเทศ - - 150,000         - 150,000            งานศูนย์ข้อมูล
     - โครงการจดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ SEVER

     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาระบบสารสนเทศ

     - โครงการหอ้งสมุดอตัโนมัติ

-โครงการอบรมพฒันาบคุลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP - - - - - งบ สอศ.

-โครงการความร่วมมือและพฒันาครูฝึกในสถานประกอบการ - - - - - งบ สอศ.

-โครงการอบรมวิจยัและแนวทางการเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ แ 2561 - - - - - งบ สอศ.

-โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา - - - - - งบ สอศ.

-โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกจิ ศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร - - - - - งบ สอศ.

-โครงการศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร - - - - - งบ สอศ.

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใหเ้กง่ ดี มีสุข โดยใช้ - - 35,000           - 35,000              ชมรมลูกเสือ
   กระบวนการทางลูกเสือ

-โครงกาเปดิประชุมองค์การวิชาชีพ - - 4,000            - 4,000                งานกจิกรรม

-โครงการประเมินมาตรฐานองคืการวิชาชีพและจดัหาสมาชิกองค์การดีเด่น - - 10,000           10,000              งานกจิกรรม
-โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบติังาน และโครงการต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพ - - 2,000            2,000                งานกจิกรรม
  ในอนาคตแหง่ประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ

-โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพวิเตอร์ - - 2,000            2,000                งานกจิกรรม
-โครงการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด (To Be Number One) - - 2,000            2,000                งานกจิกรรม
-โครงการส่งเสริมกจิกรรมอาสาพฒันา (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) - - 2,000            3,000                งานกจิกรรม
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา - - 70,000           70,000              งานกจิกรรม
-โครงการพฒันากจิกรรมองค์การวิชาชีพ - - 5,000            5,000                งานกจิกรรม

-โครงการอาชีวะอาสา - - - - - งบ สอศ.
-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) - - - - - งบ สอศ.
-โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ) - - - 10,000              10,000              ฝ่ายพฒันาฯ
-โครงการฝีกอาชีพใหก้บันักเรียน นักศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน - - - - - งบ สอศ.

-โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ - - 80,000           - 80,000              ฝ่ายวิชาการ

-โครงการแข่งขันทกัษะองค์การวิชาชีพและวิชาการทกุแผนกวิชา - - 80,000           - 80,000              ฝ่ายวิชาการ

-โครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน - - 5,000            - 5,000                แผนกสามัญฯ

-โครงการจดัท าส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ - - 3,000            - 3,000                แผนกสามัญฯ
-โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรระยะส้ัน  ประจ าปงีบประมาณ 2561 - - - - - งบ สอศ.
-โครงการอบรมเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บรูณาการตามหลัก - - 5,000            - 5,000                ฝ่ายวิชาการ
  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ประจ าปกีารศึกษา 2561

-โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - - - - - งบ สอศ.
-โครงการพฒันาครูในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยการนิเทศการสอน ของวิทยาลัย - - 2,000            - 2,000                ฝ่ายวิชาการ
  การอาชีพวารินช าราบ

 

ยอดยกไป 4,321,900      7,363,000      467,000       370,000          11,522,900      
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ยอดยกมา 4,321,900    7,363,000    467,000      370,000         11,522,900     
  2.2 โครงการตามภาระงานประจ า

-โครงการ อาสาเพื่อถวายพระราชกศุลเนื่องในพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ - - - 10,000              10,000              งานบคุลากร

  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ประจ าป ี2560

-โครงการมุทติาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ - - - 200,000            200,000            งานบคุลากร
-โครงการเชิดชูเกยีรติครูและบคุลากรทางการศึกษา - - - 35,000              35,000              งานบคุลากร
-โครงการจดัท าประกนัภัยรถยนต์ส่วนราชการ - - - 70,000              70,000              งานพสัดุ
-โครงการจดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

         - ทวีี 50 นิ้ว   จ านวน 9 เคร่ือง  ( เคร่ืองละ 18,000 บาท * 9  เคร่ือง) - - - 162,000            162,000            งานพสัดุ
         - ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ 9 หลัง  (หลังละ 5,000 บาท * 9 หลัง) - - - 45,000              45,000              งานพสัดุ
         - ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 2 หลัง  (หลังละ 3,500 บาท *2 หลัง) - - - 7,000               7,000                งานบริหารทั่งไป

         - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2 ชุด (ชุดละ 18,000 บาท * 2 ชุด ) - - - 36,000              36,000              งานพสัดุ
         - ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ 1 หลัง  ราคา 5,000 บาท - - - 5,000               5,000                งานพยายบาล

         - ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 1 หลัง ราคา 3,500  บาท - - - 3,500               3,500                งานวางแผน

         - ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน 1 หลัง ราคา 3,500  บาท - - - 3,500               3,500                งานบม่เพาะฯ

         - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง  เคร่ืองละ 5,000 บาท - - - 5,000               5,000                งานประกนั

         - เคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง  (เคร่ืองละ  2,000 บาท * 2 เคร่ือง) - - - 4,000               4,000                วิชาการ

         - ตู้เกบ็เอกสารบานทบึ จ านวน 2 หลัง (ราคาหลังละ 5,000 บาท * 2 หลัง) - - - 10,000              10,000              วิชาการ

         - เคร่ืองกอ๊ปปี้ปร้ิน  1  เคร่ือง  - - - 100,000            100,000            พสัดุ

-โครงการจดัซ้ือวัสดุเอกสารการพมิพ์ - - - 150,000            150,000            พสัดุ

-โครงการจดัท าปา้ยไวนิล ส่ือโฆษรา ในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ป ี2561 - - 20,000           - 20,000              งานประชาสัมพนัธ์

-โครงการจดัท า VTR วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ ป ี2561 - - 5,000            - 5,000                งานประชาสัมพนัธ์

-โครงการพฒันาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้สถานที่ 150,000         - - - 150,000            งานอาคาร

          - โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ท าความสะอาด  20,000 บาท

          - โครงการซ่อมแซมระบบประปา  10,000  บาท

          - โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟา้  10,000  บาท
          - โครงการจดัหาอปุกรณ์ดับเพลิง  15,000  บาท

          - โครงการสร้างฐานองค์พระวิษณุ  30,000  บาท

          - โครงการประเมินความพงึพอใจในการใช้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน และ

            สภาพแวดล้อม  1,000  บาท

          - โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงโรงจอดรถ - - - 300,000            300,000            งานอาคาร

-โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 2561 - - - 11,400              11,400              งานทะเบยีน

-โครงการพธีิมอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 - - - 15,000              15,000              งานทะเบยีน

-โครงการจดัท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 2561 - - - 40,000              40,000              งานทะเบยีน

-โครงการติดตามผุ้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

-โครงการมอบเกยีรติบตัรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกจิกรรมเด่น ปกีารศึกษา 61 - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

-โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทนุกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

-โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกาชึ้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.3 - - 10,000           - 10,000              งานครูที่ปรึกษา

-โครงการจดักจิกรรมร่วมกบัชุมชน - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการเทคนิคการท างานเปน็ทมี (เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพนัธ์) - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม - - 1,000            - 1,000                งานกจิกรรม

-โครงการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์ - - 1,000            - 1,000                งานกจิกรรม

-โครงการประหยัดและออม - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการส่งเสรืมกจิกรรมทางศาสนา ร่วมปฏิบติัธรรมวัดหนองปา่พง - - 3,000            - 3,000                งานกจิกรรม

ยอดยกไป 4,471,900    7,363,000    515,000      1,582,400      12,933,300     
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ยอดยกมา 4,471,900    7,363,000    515,000      1,582,400      12,933,300     

-โครงการศิษย์เกา่สัมพนัธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา - - 2,500            - 2,500                งานกจิกรรม

-โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการแข่งขันนาฏมวยไทย - - 1,000            - 1,000                งานกจิกรรม

-โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการประกวดคนพนัธ์ R - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการลูกเสือวิสามัญ เดินทางไกล - - 30,000           - 30,000              งานกจิกรรม

-โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 10,000           - 10,000              งานกจิกรรม

-โครงการอบรมผู้น าองค์กร - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการพฒันานักเรียน นักศึกษา ในทศิทางที่ถูกต้องตามหลักคุณลักษณะที่พงึประสงค์ - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการจดักจิกรรมวันไหว้ครู ร าลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ - - 8,000            - 8,000                งานกจิกรรม

-โครงการพธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ เนื่องในวันชาติและวันพอ่แหง่ชาติ - - 2,500            - 2,500                งานกจิกรรม

-โครงการพธีิถวายเคร่ืองราชสักการะ เนื่องในวโรกาสปมีหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ - - 2,500            - 2,500                งานกจิกรรม

  สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรูฯ

-โครงการพธีิราชสดุดี  ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ - - 5,000            - 5,000                งานกจิกรรม

  เนื่องในวันแม่แหง่ชาติ

-โครงการจดักจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบชูา และวันเข้าพรรษา - - 5,000            - 5,000                งานกจิกรรม

-โครงการจดักจิกรรมวันวิสาขบชูา - - 3,000            - 3,000                งานกจิกรรม

-โครงการนักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการแข่งขันกฬีา - - 120,000         - 120,000            งานกจิกรรม

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซ่อง, ดนตรีไทย) - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการวันรักต้นไม้ประจ าชาติ - - 1,000            - 1,000                งานกจิกรรม

--โครงการนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจ าปกีารศึกษา 2561 - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการพฒันาจติ - - 2,000            - 2,000                งานกจิกรรม

-โครงการพฒันาส่งเสริมและพฒันาผลิตภัณฑ์ OTOP - - - - - งานกจิกรรม

-โครงการกจิกรรมท าบญุตักบาตร ส่งทา้ยปเีกา่ต้อนรับปใีหม่ - - 6,000            - 6,000                งานกจิกรรม

-โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย ในการพดู เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ - - 3,000            - 3,000                งานกจิกรรม

-โครงการวันภาษาไทยแหง่ชาติ  ประจ าปกีารศึกษา 2561 - - 3,000            - 3,000                งานกจิกรรม

-โครงการเย่ียมบา้นและหอพกั นักเรียน นักศึกษา - - - - งบ สอศ. งานครูที่หรึกษา

-โครงการอบรมครูที่ปรึกษา ปกีารศึกษา 2561 - - 5,000            - 5,000                งานครูที่หรึกษา

-โครงการจดัท าประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา - - 2,000            - 2,000                งานปกครอง

-โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา - - 2,000            - 2,000                งานปกครอง

-โครงการสุ่มตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา - - 3,000            - 3,000                งานปกครอง

-โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกบัชุมชน - - - - - งานปกครอง

-โครงการจดัท าแผ่นปา้ยไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาที่ถูก - - 3,000            - 3,000                งานปกครอง

  ระเบยีบ

-โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจดัหางานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ป ี2561 - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

-โครงการแนะแนวสัญจร - - - 30,000              30,000              งานแนะแนว

-โครงการจดัหาทนุการศึกษาส าหรับนักศึกษา - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

-โครงการจดัท าท าเนียบรุ่นใหน้ักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา - - - - - งานแนะแนว

-โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 2561 - - - - - งานแนะแนว

ยอดยกไป 4,471,900    7,363,000    746,500      1,612,400.00  13,194,800     
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ยอดยกมา 4,471,900    7,363,000    746,500      1,612,400      13,194,800     
-โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา - - 7,000            - 7,000                งานแนะแนว

-โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าป ี2561 - - 10,000           - 10,000              งานแนะแนว

-โครงการแนะแนวการศึกษา Open House - - 80,000           - 80,000              งานแนะแนว

-โครงการส ารวจความพงึพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษระที่พงึประสงค์ - - 2,000            - 2,000                งานแนะแนว

  ของผู้ส าเร็จการศึกษา

-โครงการอาหารปลอดภัย - - - - - งานสวัสดิการ

-โครงการจดัซ้ือยาเวชภัณฑ์ - - - 15,000              15,000              งานสวัสดิการ

-โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัย - - - 5,000               5,000                งานสวัสดิการ

-โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา - - - งบ บกศ. - งานสวัสดิการ

-โครงการประกนัอบุติัเหตุ - - - งบ บกศ. - งานสวัสดิการ

-โครงการประเมินความพงึพอใจ การใช้หลักสูตรทกุสาขาวิชา สาขางาน และแผนกการเรียน - - 2,000            - 2,000                ฝ่ายวิชาการ

  ในสาขาวิชาที่เปดิท าการสอน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปกีารศึกษา 2561

-โครงการจดัหารผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมการสอน ทกุสาขาวิชา - - - 18,000              18,000              ฝ่ายวิชาการ

-โครงการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา - - 1,000            - 1,000                งานหลักสูตร

-โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทกุสาขาวิชา ระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 - - 10,000           - 10,000              งานวัดผล

-โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2560 - - - 25,000              25,000              งานวัดผล

-โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2561 - - - 25,000              25,000              งานวัดผล

-โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ป ี2561 - - - - - งานวัดผล

-โครงการเตรียมพร้อมการพฒันาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเตรียมสอบ (V-NET) ป ี2561 - - 7,000            - 7,000                งานวัดผล

-โครงการจดัซ้ือหนังสือเข้าหอ้งสมุด - - 50,000           - 50,000              งานหอ้งสมุด

-โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 - - 2,000            - 2,000                งานทวิภาคี

-โครงการปฉัิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 - - 2,000            - 2,000                งานทวิภาคี

-โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 - - 2,000            - 2,000                งานทวิภาคี

-โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 - - 2,000            - 2,000                งานทวิภาคี

-โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษา โดยผู้บริหาร - - 5,000            - 5,000                งานทวิภาคี

-โครงการรักนวารินคาร์แคร์ - - - - - แผนกช่างยนต์

-โครงการพฒันาปรับปรุงหอ้งพกัครู หอ้งเรียนทฤษฏี 1 และ 2 หอ้งปฏิบติังานและชุดส่ือ - - - - - แผนกช่างยนต์

  การเรียน การสอน

-โครงการปรับปรุงประตูเหล็กม้วนเปดิ-ปดิ แผนกช่างยนต์ - - - - - แผนกช่างยนต์

-โครงการจดัท าปา้ยค าเตือนขั้นตอนและอปุกรณ์ประกอบความปลอดภัย แผนกโลหะการ - - 3,000            - 3,000                แผนกโลหะการ

-โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองตัดทอ่โค้ง - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการจดัหาครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจคเตอร์ - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการพฒันาปรับปรุงหอ้งเคร่ืองมือ แผนกโลหะการ - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกโลหะการ - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพระยะส้ันสาขางานเหล็กดัด - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพใหค้วามรู้แกน่ักเรียน นักศึกษา  แผนกโลหะ
การ

- - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการจดัท างานวิจยั นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการบริการวิชาชีพต่อชุมชน - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการจดัท าหอ้งส่ือการเรียนรู้ฉพาะทางวิชาโลหะวิทยา - - - - - แผนกโลหะการ

-โครงการปรับปรุงกระดานหอ้งเรยนแผนกไฟฟา้ก าลัง - - - - - แผนกไฟฟา้ก าลัง

-โครงการปรับปรุงหอ้งสมุดแผนกไฟฟา้ก าลัง - - - - - แผนกไฟฟา้ก าลัง

-โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนแผนกอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - แผนกอเิล็กทรนิกส์

-โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา แผนกอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - แผนกอเิล็กทรนิกส์

-โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกอเิล็กทรอนิกส์ - - - - - แผนกอเิล็กทรนิกส์

ยอดยกไป 4,471,900      7,363,000      931,500       1,700,400        13,467,800       

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สอ

ศ.

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งปม.
 อุดหนุน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

บกศ. รวม หมายเหตุ
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ยอดยกมา 4,471,900    7,363,000    931,500      1,700,400      13,467,800     

- โครงการพฒันาและปรับปรุงแผนกบญัชี - - - - - แผนกการบญัชี

-โครงการติดต้ังประตูม้วนหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์หอ้งปฏิบติัการ 1 และ 2 - - - - - แผนกคอมพวิเตอร์

-โครงการซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ - - - - - แผนกคอมพวิเตอร์

-โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการทางการตลาด - - - - - แผนกการตลาด

-โครงการกจิกรรมสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์แหง่ชาติ - - 6,000            - 6,000                แผนกสามัญฯ

-โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ - - 15,000           - 15,000              แผนกสามัญฯ
-โครงการศึกษาดูงานสัปดาหวิ์ทยาศาสตร์แหง่ชาติ - - 2,000            - 2,000                แผนกสามัญฯ

-โครงการจดัท าหอ้งเรียนเฉพาะทาง แผนกไฟฟา้ก าลัง - - - 10,000              10,000              แผนกไฟฟา้ก าลัง

-โคงการจดัท าหอ้งเรียนเฉพาะทาง แผนกอเิล็กทรอนิกส์ - - - 20,000              20,000              แผนกอเิล็กฯ

    2.3 โครงการพิเศษ

- โครงการฝึกอบรม ขับขี่ปลอดภัย - - 3,000            - 3,000                แผนกช่างยนต์

- โครงการสร้างรถประหยัดเชื้อเพลิง - - - 10,000              10,000              แผนกช่างยนต์

-โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา - - 3,000            - 3,000                แผนกช่างยนต์

รวมทั้งสิ้น 4,471,900    7,363,000    960,500      1,740,400      13,536,800     

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สอ

ศ.

รายการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งปม.
 อุดหนุน

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

 อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

บกศ. รวม หมายเหตุ
































