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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ              
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบ
บูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน  ความมั่นคง 
รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและ 
ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง   แบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม      
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศ ในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและ
องค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย  การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ        
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย  (3) เกษตรชีวภาพ      
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ       
(2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์     
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการ
ท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง ประกอบด้วย      
(1) ท่องเท่ียวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย (3) ท่องเท่ียวส่าราญทางน้ำ และ (4) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เช่ือมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค 
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 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีทักษะและ
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี  ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส เข้าถึง
ข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ี
พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบัน
ทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้ส่ือและ ส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ   
(7) การส่งเสริม ใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัยประกอบด้วย     
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น
พลังในการขับเคล่ือนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็น
เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังส่ือ  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ท่ีเหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) 
การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) การ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ท่ีดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดีและ (5) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์  โดย (1) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริม
การออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
กำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนา บุคลากรด้าน
การกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย  การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง    

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร      
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน       
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  

๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก        
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิต
ภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน 
(5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทาง
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สังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด
ในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบน
ฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นท่ี  

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ 
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการ มีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ี เป็นตัวต้ังใน
การกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ  ส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นกำเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำล่าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม พื้นท่ีสี
เขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  
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2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็น 
องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบ 
โตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมแลอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ  และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิง
ลุ่มน้ำท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำท้ังระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด    
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรม ท่ีพึง
ประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตย  ส่ิงแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบัน เพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนด
อนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ
เพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่าหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
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ขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ  มาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง ส้ินเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลด
ความเหล่ือมล้ำและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  สาธารณะของภาครัฐ          
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ  ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ      
(2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ     
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริม
การกระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมี สมรรถนะสูง 
ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม  และ
ตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
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 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน  ของ
การค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 - 2565 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม 
 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการ พัฒนา
ประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2561-2565) 

ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ท่ีให้น้ำหนักจาก
การใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปท่ีการวางระบบบริหาร
จัดการให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ี
ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมัน่คง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนอง

ต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม

วิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

1. เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน 
2.  เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.) 
3.  ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 
4.  แนะแนวส่ือสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นท่ี 
5.  สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding) 
6.  จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 
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2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
1.  พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 โครงสร้าง  
     พื้นฐานของประเทศ) 
2.  จัดการศึกษารองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
3.  พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
4.  พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 
5.  อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN 

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
1.  ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพท่ัวประเทศ) 
2.  เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
3.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Short Course Training) 
4.  หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
5.  Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
1.  ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 
2.  พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3.  แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 
4.  สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
1.  อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 
2.  บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 
3.  Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 
4.  สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” 

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

“ยึดหลักธรรมมาภิบาล    บริหารงานประจำ 

นำภาพลักษณ์ท่ีดี    ใช้เทคโนโลยีบริหาร 

ประสานเครือข่าย    ขยายทวิภาคี 

ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น  หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

เย่ียมห้องเรียนสม่ำเสมอท่ัวหน้า พัฒนาบุคลากรสู่
ความสำเร็จ” 



14 
 

 

มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 
     “ปลดล็อค” 
     หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 

           3 ป.    “ปรับเปลี่ยน” 

     หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย 
     “ปลดล็อค” 

ใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ท่ีมี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.     พันธกิจ  (MISSION)   
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง  เสมอภาคและเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสังคม  ให้มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
6.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  เพื่อความเป็นเลิศและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
       เป้าประสงค ์
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ             
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ   ทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมท้ังประเทศ  อันจะเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 
      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 
 
      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ สถานศึกษา 5 ส.” 
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2.จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

1. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบประเมินปีการศึกษา 2564) ได้ผลการประเมิน ระดับ 4 ดาว                   
คะแนน 90.28 ได้ลำดับท่ี 6 

2. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เด่ียวแคน) รองชนะเลิศอันดับท่ี 2    
ระดับเหรียญเงิน 

รางวัลระดับอาชีวศึกษา  
1. สถานศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ท่ีขับเคลือนส่งเสริมคุณธรรมด้วยพลัง “บวร” โดย

คณะอนุกรรมการส่งเสริมจังหวัดอุบลราชธานี 
2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบประเมินปีการศึกษา 2564) ได้ผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว                   
คะแนนร้อยละ 92.86  ได้ลำดับท่ี 8  

3. การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานการประกวดดนตรีพื้นบ้าน  (เด่ียวแคน) ชนะเลิศอันดับท่ี ๑       
(เหรียญทอง) 

4. รางวัลระดับเหรียญเงิน อุปกรณ์ดักจับแมลงวัน การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

5. รางวัลระดับเหรียญเงิน เครื่องบดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน โคมไฟจากกะลามะพร้าว  การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน” 

7. รางวัลระดับเหรียญเงิน คุกกี้ไอศกรีม การประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”” 
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รางวัลผู้บริหารและครู  
ระดับชาติ 

1. นางสุวนิจ  สุริยพันตรี  รางวัลเชิดชู้กียรติคุณแผ่นดิน “แม่ของแผ่นดิน” ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน โดย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 

ระดับจังหวัด 
1. นางพิสมัย นิติศักดิ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารสถานศึกษา โดย สมาคมศิษย์เก่า เทา-ชมพู  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประจำปี 2565 
2. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์  กันยาสาย ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ”รางวัลพระพฤหัสบดี” 

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมนิผล 

     มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
      มาตรการท่ี 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขา 
                            วิชาชีพ 
     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  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนอง 
                           ภาคอุตสาหกรรม/พณิชยกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
    มาตรการท่ี 3  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน  
                             สถานประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
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ข้อมูลชื่อสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชพีวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและ
ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ  
และวิทยาลัยฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   
ยังเป็นท่ีต้ังของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต้ังอยู่เลขท่ี 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Warinchamrap Industrial and Community Education 
 ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 187 หมู่ท่ี 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต์  www.warinice.ac.th 
 

 
 
 
        
 
 
 
 

http://www.warinice.ac.th/
http://www.warinice.ac.th/
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 เนื้อที่ของสถานศกึษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 13 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 
13. โดมอเนกประสงค์   จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 

 
 

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

สีเหลือง 

สีกรมท่า 



 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
นางสุวนิจ  สุริยพันตรี 

 

คณะกรรมการวิทยาลยั 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวลักษณารีย์  เงินบำรุง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายศศพิงษ์  เงินบำรุง 

    5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
     วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  

   
 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                       

        

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นางพิศมัย  นิติศักด์ิ 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายธนกร  อ่อนละมยั 

รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 
นายพุฒวฒัน์  กันยะกาญจน์ 

 
งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาววิบูลย์  สกุลพล 

งานบุคลากร 
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี 

งานการเงิน 
นางสาวนิรมล  ศรีสุข 

งานบัญช ี
นางสาวศันศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 
นางสาวศุภรักษ์  บุญสาง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอธิตญาภรณ์  ดาโรจน์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิวะลักษณ์  คำพ ุ

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวปวิตรา มังพรมมา 

งานอาคารสถานที ่
นายธวัชชัย  สขุเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายธฤบดี  อ่อนน้อม) 
) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวลำใย นยีาทองหลาง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางศริษา สาระวัล 

งานทะเบียน 
นางสาวนฤมล  จันทรเสนา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวยศวดี  คำงาม 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวนิรมล  สรีสุข) 

แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นายวฒุิพงศ์ วิมลพัชร) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
(นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข) 

 
 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 
(นายเอกชัย  จันทร์จ่าย) 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายเทพรัตน์ แมนสถิตย ์

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสุริยา  พิจารณ ์
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แผนกวิชาการโรงแรม (นายกฤษดา กุลโชติ) 
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 6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2565    ข้อมูล ณ วันท่ี  13 กันยายน 2564 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 
 

  ก.ข้าราชการ   20  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  15 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  37  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  16 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน 21 คน 
 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ             -             คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ             -             คน 
 

 
  ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง -  คน 
   1. ข้าราชการ  -    คน 
   2. ลูกจ้างประจำ  -  คน 
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   6.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 66 คน 
   ก. ผู้บริหาร+ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- ต่ำกว่า ม.6  - คน   7 คน   7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   - คน   - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   11 คน   11 คน 
- ปริญญาตรี  36 คน   3 คน   39 คน 
- ปริญญาโท  9 คน   - คน   9 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 45 คน  รวม 21 คน  รวม 66 คน
    
   6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  16 คน   21 คน   37 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 16 คน  รวม 21 คน  รวม 37 คน 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 ผู้บริหาร 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 

1. นางสุวนิจ        สุริยพันตรี ปริญญาโท ค.ศ. 3 ผู้อำนวยการ 
2. นางช่ืนจิต        เดชโยธิน ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
3. นายพุฒิวัฒน์    กันยะกาญจน ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

4. นางพิศมัย       นิติศักดิ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
5. นายธนกร        อ่อนละมัย ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
ข้าราชการครู  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง แผนกวิชา 
1. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. นางสาวกาญจนา    ศีลให้อยู่สุข ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4. นายสันติ              ภาคะ ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นายณัฐกฤต          แสงสว่าง ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างโลหะการ 
6. นายจำรัส             ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
7. นางสาวยลธิดา       โกลี ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
8. นายศิวะลักษณ์      คำพุ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
9. นางสาวพัณณิดา    บุญสนอง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
10. นายธฤบดี          อ่อนน้อม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างยนต์ 
11. นางสาวลำไย      นียาทองหลาง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาการตลาด 

12. นางสาวนฤมล    จันทรเสนา ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

13. นางสาวนิรมล    ศรีสุข ปริญญาตร ี  แผนกวิชาบัญชี 

14. นายวุฒิพงศ์      วิมลพัชร ปริญญาตร ี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

15. นางสาวยศวดี     คำงาม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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 พนักงานราชการ    
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 

1. นางกรรณิกา           ธรรมมาลี ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
2. นายสุริยา               พิจารณ์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นางสาวอธิตญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. นายเอกชัย             จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
7. นายศศิพงษ์            เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8. นางสาวลักษณารีย์    เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
9. นายเทพรัตย์           แมนสถิตย์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 
1.นางศริษา              สาระวัล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการตลาด 
2.นางสาวไกรศร        แสนทวีสุข ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
4.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
5.นายอภิสิทธ์           ชัยศักด์ิ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
6.นายอภินันต์           สีดาชมภู ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างโลหะการ 
7.นายรักเล่ย์             เรืองอ่อน ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8.นางสาวศันศนีย์       ลาพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
9.นางสาววิบูลย์         สกุลพล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
10.นายเทพโยธิน       ปิ่นเพ็ชร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
11.นายสิทธิวัฒน์        สุวะชัย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
12.นายทนงศักดิ์       นางาม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
13.นางสาวอินทร์ธุอร  หงษา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการตลาด 
14.นายมาฆะสิทธิ์      แก้วลา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
15.นายสหรัฐ           ไชยสัจ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
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 ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

16.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
17.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
18.นายสำราญ         แก้วงามสอง ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร 
19.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
20.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
21.นางสาวพรนภา       กุวงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
22.นางสาวสุปราณี       พรใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
23.นางสาวชลธิชา      สำราญ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
24.นางสาวสุดารัตน์     ขันชะลี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
25.นางสาวนฤมล        พรมดี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
26.นางสาวลัดดาวัลย์  แสงโสมวงศ์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล 
27.นางสาวกนกวรรณ  แก้วขลุ่ย ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
28 นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์สุวรรณ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรฯ 
33.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3 นักการภารโรง 
34.นายวิชิต              จันทร์เกษ ม.3 นักการภารโรง 
35.นายสมพันธ์          ดาทวี ม.3 นักการภารโรง 
36.นางสาวอัจฉราวรรณ บุญสม ม.3 นักการภารโรง 
37.นายทูลย์              เชิงหอม ม.3 นักการภารโรง 
38.นายอำคา             สมาฤกษ์ ม.3 พนักงานขับรถ 
39.นายรุ่งโรจน์        สอนวงษ์แก้ว ม.3 พนักงานขับรถ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานบุคลากร 13 กันยายน 2565 

 
 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปวส.

รวมท้ังส้ิน 155 133 98 125 117 113 370 371 741 128 28 0 126 43 254 71 325

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 92 72 54 0 218 27 3 29 5
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 36 23 32 0 91 30 21
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 5 1 6 0 12 6
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 36 30 38 104 0 13 5 12 6
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 13 16 19 48 0 7 4 18 2

  -สาชาวิชาการบัญชี 38 29 21 38 50 16 2 24 13
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 44 40 30 114 0 35 16
  -สาชาวิชาการตลาด 24 8 21 53 0 14 17
  -สาชาวิชาการโรงแรม 4 9 13 0

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน

2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ คน
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2565

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 2/ 2565
ระดับ ป.ตรี/ปทส.ระดับ ปวช.

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม

รวมท้ังส้ิน 1,066    

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2
ระดับ ปวส.

รวม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน   ท้ังปีการศึกษา 2564 รวมท้ังส้ิน 3,500  คน

3,000     

-

-

100

-

400



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม

ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวส.
รวมท้ังส้ิน 300 70 241 85 114 170 655 325 980 0 165 85 30 0 131 31 0 0 296 116 30 442

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 120 106 106 40 15 28 3
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 40 40 26 20 20 26 4
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 15 6 6 15
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 39 36 15 15 13 6
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20 14 20 15 15 8 5

  -สาชาวิชาการบัญชี 40 50 32 20 15 18 2
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 40 44 42 20 15 27 8
  -สาชาวิชาการตลาด 40 25 12 20 20 11 3
  -สาชาวิชาการโรงแรม 15 2 4

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน
2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ คน

28

สายตรง ปวช. สาย ม.6ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน   ท้ังปีการศึกษา 2565 รวมท้ังส้ิน 3,500  คน
3,000      
-
-

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-
100
400

สาย ม.6
รวม

สายตรง ปวช.
ปีท่ี 1

แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2566

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
รวมท้ังส้ิน 1,422     

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/ 2566
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.

สาย ม.6สายตรง ปวช.
ปีท่ี 2



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            โครงการที่ใช้เงิน งปม. 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค                        
                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ    25 – 29 ธันวาคม 2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งพัฒนาการผลิตกำลังคน
ให้มีความรู้ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
รู้จักทำงานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพ หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิหนึ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 

ดังนั้น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 
2564 ณวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ 
กล้านำ กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
6.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิซาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
6.4 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
6.5 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ  

องค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
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   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............15,000....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้....................16,220...............บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.  ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)................................................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1  เชิงปริมาณ   
ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
9.2  เชิงคุณภาพ  
      1. นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 
      2. นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพและความสามารถ

พิเศษนอกเหนือวิชาการและวิชาชีพ 
      3. นักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
      4. ได้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพระดับชาติสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     1.  เป็นกิจกรรมท่ีทำให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะทำงานเป็นทีมมีวุฒิภาวะผู้นำ 

    2. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจใน
อนาคต 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน     
                   ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับสถานศึกษา 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ    20  มกราคม  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   อาคารโดม  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ในหลักสูตรการเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  มีวิชาโครงการในภาคเรียนสุดท้าย เป็นการบูรณาการ
ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เผยแพร่และนำเสนอต่อสังคม โดยการ
ประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564  
ระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกชิ้นงานท่ีดีไปประเมินระดับ อศจ. ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ในระดับสถานศึกษา 
2. เพื่อคัดเลือกชิ้นงานไปประกวดในระดับ อศจ. และระดับภาคต่อไป 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และสถานศึกษาใกล้เคียงได้ความรู้

องค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............10,000....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.......................2,050.......................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ผลการดำเนินงาน  
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9.1  เชิงปริมาณ  ส่ิงประดิษฐ์จำนวน 17 ช้ิน นักเรียน นักศึกษาและครูท่ีปรึกษา จำนวน 51 คน 
9.2  เชิงคุณภาพ ไปประเมินส่ิงประดิษฐ์ฯ ในระดับจังหวัด จำนวน 17 ช้ิน ได้มีการเผยแพร่ผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากประเภทส่ิงประดิษฐ์ลดลงเหลือ 5 ประเภท จาก 9 ประเภท ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 
จึงไม่ตอบโจทย์และไม่เข้าเกณฑ์การให้คแนน 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

โครงการที่ใช้เงิน 

เรียนฟรี 15 ฟรี 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ     “รักวิลัยฯ ใส่ใจทิ้งขยะให้ถูกที่” 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   เดือน  พฤษภาคม –  มิถุนายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  

ด้วยการเก็บขยะของสถานศึกษายังเป็นการจัดเก็บแบบรวมขยะทุกประเภทไว้ในถังขยะเดียวกันซึ่งทำ

ให้เกิดภาระในการกำจัดขยะมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย

ฯ  ได้มีส่วนร่วมในการจำแนกและท้ิงขยะให้ถูกท่ี  ทางงานอาคารสถานท่ีจึงได้จัดทำโครงการ “รักวิลัยฯ ใส่ใจ

ทิ้งขยะให้ถูกที่” โดยจะดำเนินการจัดหาและจัดทำถังขยะตามการจำแนกประเภท  เพื่อวางตามจุดต่าง ๆ          

ในสถานศึกษาต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ . 

6.1  เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอกับการใช้งาน 

 6.2  เพื่อปลูกฝังนักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจำแนกประเภทของขยะและท้ิง
ขยะให้ถูกท่ี 
   7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ.......10,680..... บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้...............8,785.....................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ(ระบุ).................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ 
- วิทยาลัยฯ  มีถังขยะเพียงพอกับการใช้งาน 



34 
 

 
9.2 เชิงคุณภาพ 

 -  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจำแนกประเภทของขยะและท้ิงขยะให้ถูกท่ี 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
.........................................-.................................................................................................................................. 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  เข้าร่วมนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อชุมชน 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ    11  พฤษภาคม  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   ศูนย์บริการวิชาการท่ี 6 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชน และประชาชนท่ัวไป ได้
นำเสนอผลผลิต นวัตกรรมด้านพลังงาน แนวคิดการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนในพื้นท่ี เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อชุมชน 
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............2,000....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)................................................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1  เชิงปริมาณ  ส่ิงประดิษฐ์จำนวน 1 ช้ิน นักเรียน นักศึกษาและครูท่ีปรึกษา จำนวน 13 คน 
9.2  เชิงคุณภาพ ไปเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ช้ิน  

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานศูนย์ชข้อมูลสารสนเทศ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   10 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าถึง

ข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัดโครงการที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่

มาตรฐานคุณภาพ   โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ e-learning    ส่งเสริมผู้สอนจัดทำ e-book   และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการให้เป็น e-library  ให้

ได้มาตรฐานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อจัดเก็บข้อมูลและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ 

 6.2.  เพื่อซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต   

 6.3.  เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต   

 6.4.  เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 

 6.5.  เพื่อจัดทำระบบ E-learning , จัดทำระบบ e-book , และระบบ e-office 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............195,400....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.......................24,975...........บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ(ระบุ).................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1.  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 9.2.  นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 

 9.3.  ยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ความทันสมัย 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ วันคริสต์มาส X’mas Day                      
                  ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  30  ธันวาคม  2564……………………………………………………………………… 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ..................................................................................... 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป
การศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ท้ังทางตรง
จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรม ประเพณีท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของ
ต่างประเทศ จะเป็นการบูรณาการเรียนรู้ ซึ ่งควรจะอนุรักษ์ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษายังขาดความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้  ดังกล่าวให้แก่
เด็กและเยาวชน อีกทั้งการเรียนรู้ ประเพณีทั้งของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึง
วัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษ จึงได้ดำเนินพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศวัน
คริสต์มาส X’mas Day ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องลงใน
กิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้มีในโครงการ 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางภาษาแก่นักเรียน นักศึกษา  
2. เพื่อได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของวฒันธรรมตะวันตก วันคริสต์มาส 

 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
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 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
         1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

                   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
8.  งบประมาณ............3,000.......................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................. 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 500 คน เข้าร่วมจำนวน 460 คน  
คิดเป็นร้อยละ 92 

 9.2  เชิงคุณภาพ……ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ…………………………….. 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           จุดเด่นของกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียนจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น การจัดให้มีกิจกรรมประเพณีท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาจะเป็นการบูรณาการการ เรียนรู้ ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้น การจัด กิจกรรมวันคริสต์มาสจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้เป็นอย่างดี จุดท่ีควรพัฒนาของกิจกรรมวันคริสมาสคือ งบประมาณในการใช้จัด
กิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัด กิจกรรมดังกล่าว จึงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในด้านของรา งวัลอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมวันคริสต์มาส ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการดำเนินกิจกรรม
ไม่เต็มท่ีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
 
 
 
 



43 
 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา  2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  1  กันยายน  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
                   เนื่องด้วยในวันท่ี  26  มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถุงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย รวมทั้งยังถือ
เป็นส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในการพูด เขียนและการแสดงวันสุนทรภู่อีกด้วย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝ่ังให้นักเรียน เกิดความซาบซึ้งใน
วิชาภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมทักษะในการพูด เขียน ภาษาท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาประจำประเทศและ
ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารกับประเทศอื่นๆ ท้ังทางด้านการประกอบอาชีพและทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการ
พัฒนาและ เสริมทักษะในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น พฒันาและมีประสบการณ์ทางด้านการ

ใช้ทักษะในการพูด การเขียนและการแสดงออก รวมท้ังเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยใน
สถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 
          6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 
          6.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 6.4 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรม 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

                    นักเรียน นักศึกษา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

8.  งบประมาณ............ 3,000  .......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
 

9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770  คน เข้าร่วม จำนวน  645  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.76 
 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
       9.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น พัฒนาและมีประสบการณ์ทางด้านการใช้

ทักษะในการพูด การเขียนและการแสดงออก รวมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยใน
สถานศึกษามีสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 
                 9.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
                 9.2.3 นักเรียน นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
      
 
    
   
  
 

 
 
 
 
       



46 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2564 

2. งานท่ีรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  15  กุมภาพัน2565… 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วัดใหม่ทองสวาง 
5. หลักการและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พศ. 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 
24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการ
จัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตาม
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตาม แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา นักเรียน นักศึกษา จะได้
ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติ กิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้ดำเนินโครงการวันมาฆบูชาให้สอดคล้องกับด้าน
(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบช่ัวดี 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญ
ในวันมาฆบูชา 

2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดย
การตั้งจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวนั

มาฆบูชา 

 4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
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7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

         1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
                   2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
8.  งบประมาณ............750........บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 42  คน เข้าร่วมจำนวน 42 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
  9.2  เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา และพระหากษัตริย์ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           10.1 เป็นกิจกรรมท่ีดี เพราะส่งเสริมศาสนา 
  10.2 ควรเปล่ียนสถานท่ีจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  1  กันยายน   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๒๒ ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมแต่ละระดับ และมาตรา ๒๓ ข้อ ๒ การศึกษาการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเกิด
ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

    6.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่าง

กว้างขวาง 

    6.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น

ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

         1. นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
        2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียน นกัศึกษาให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ 

8.  งบประมาณ............ 3,000  .......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
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 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770  คน เข้าร่วม จำนวน  645  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.76 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
         9.2.1 ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
  9.2.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงาน
ท่ีหลากหลาย 
  9.2.3 ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  
 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2564 

2. งานท่ีรับผิดชอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  16  กุมภาพันธ์ 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วย

ผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของคำว่าบริการ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญที่่มี

คุณภาพ   มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการ

พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการ

ฝึกอบรมลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วย

การกระทำใช้ระบบหมู่และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาท

หน้าท่ีของตนเองรู้จักทำงานเป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความ

ขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง  

ในการนี้  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพิธีรับเตรียม

ลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2564 ข้ึน  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นลูกเสือวิสามัญ 
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6.2 เพื่อให้ลูกเสือรู้จักบทบาทหน้าท่ี มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
           1.เข้ารับการประดับแถบ 2 สี และพร้อมการเป็นลูกเสือวิสามัญ  

2.ลูกเสือวิสามัญรู้จักบทบาทหน้าท่ี มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

8.  งบประมาณ............400........บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  256  คน เข้าร่วม จำนวน 224 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.5 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
1. ลูกเสือมีความพร้อมการเป็นลูกเสือวิสามัญ 
2. ลูกเสือรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           10.1 เป็นกิจกรรมท่ีดี เป็นพิธีการเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ 
  10.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้การจัด
กิจกรรมล่าช้า 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  16  กุมภาพันธ์ 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วย

ผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของคำว่าบริการ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญที่่มี

คุณภาพ     มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการ

พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการ

ฝึกอบรมลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วย

การกระทำใช้ระบบหมู ่และกลุ ่มย ่อย  การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั ้น   มีเคร ื ่องหมายวิชา

พิเศษ   ฝึกอบรมตามความสนใจของผู้เรียนการใช้เพลง การเล่นและการเล่านิทานประกอบในการฝึกอบรม

ลูกเสือเน้นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาท่ีสร้างเยาวชน

ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการใน

โรงเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองรู้จักทำงาน

เป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัย

เป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้ เป็นคนดีและอยู่ใน
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สังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง ในการนี้  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม

โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบ 3 สี) ประจำปี  2564 ขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน  มีความรู้   ความเข้าใจ  ของพิธีเข้าประจำกอง  ซึ่งเป็นไปตามขบวนการ

ของลูกเสือวิสามัญ 

6.2  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน  เข้าใจความหมายของคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญในคำว่า “ บริการ ” อย่าง

แท้จริง      

6.3  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน เกิดความตระหนักและเกิดความรักในกิจการลูกเสือและพร้อมท่ีจะศึกษาใน

ขั้นวิสามัญ  ต่อไป 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
              ลูกเสือวิสามัญ มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาท
หน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 
8.  งบประมาณ............4,200........บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................. 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)............................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  256  คน เข้าร่วม จำนวน 224 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.5 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
1. ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้   ความเข้าใจ  ของกิจกรรม Day 

Camp และพิธีประดับแถบ 3 สี  ซึ่งเป็นไปตามขบวนการของลูกเสือวิสามัญ 
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2. ลูกเสือวิสามัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม
รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจความหมายของคติพจน์ของลูกเสือ
วิสามัญในคำว่า “ บริการ ” อย่างแท้จริง      

3. ลูกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดความตระหนักและเกิดความรักในกิจการลูกเสือ และพร้อมท่ีจะศึกษาใน
ขั้นวิสามัญต่อไป 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           10.1 เป็นกิจกรรมท่ีดี เป็นพิธีการเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ 
  10.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้การจัด
กิจกรรมล่าช้า 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  
                   สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ประจำปีการศึกษา  2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  19  พฤษภาคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มกราคม  2532 ได้

อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ ่งในปี พ.ศ 2565 กรมป่าไม้ได้เชิญชวน

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ

สถานศึกษา หรือสถานท่ีอื่นๆ ท่ีเห็นสมควร เช่น ท่ีสาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้าง

ทางสาธารณะ เป็นต้น  ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา  จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย 

ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้กับนักเรียน ครู เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

6.2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

6.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
              เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ท่ีปลูกไว้ 
8.  งบประมาณ............1,000........บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
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  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  753  คน เข้าร่วม จำนวน 615 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.67 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ 
9.2.2 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของต้นไม้ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลด

ภาวะโลกร้อน 
   9.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 10.1 อากาศร้อน 

 10.2 เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 

 10.3 ควรปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้ 
 10.4 เพิ่มความหลากหลายของต้นไม้ แล้วจำนวนให้เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 

 10.5 อยากให้มีการปลูกแล้วใส่ปุ๋ยต้นไม้ 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี   
                   ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  24 - 25  พฤศจิกายน  2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มี
ความรู้ทักษะ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จัก
ทำงานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพ หรือกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
แสดงออกถงึความเป็นผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 

ดังนั้น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที ่  24 – 25  พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน 
กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
 6.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
 6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
 6.4  เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและ
ระดับชาติ  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
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 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
         นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาตนเองมา
ปฏิบัติให้เกิดผลงานและพัฒนาตนเองในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

8.  งบประมาณ............12,000.......................บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.............6,380.......................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
         9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         9.2  เชิงคุณภาพ 
            1. นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
   2. นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพและความสามารถพิเศษ
นอกเหนือวิชาการและวิชาชีพ 

  3. ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ( ดนตรีพื้นบ้าน เด่ียวแคน) ระดับภาค  
                        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  26 – 27  ธันวาคม  2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธ 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมส่ิงทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ และได้

เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ ทั้งในด้านวิชาการ 

วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปล่ียน กล้าแสดงออก

ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีนโยบายให้

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน

นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้น ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน

รูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557(ปรับปรุง พ.ศ.

2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560  

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน (การประกวด

ดนตรีพื้นบ้าน เด่ียวแคน) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 25-29 

ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดยโสธร ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

สอดคล้องตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 

และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560  

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษา 
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         6.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          6.3.เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของนักเรียนนักศึกษา 

         6.4.เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 6.5.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติ ต่อไป 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เกิด
ทักษะด้านการเรียนรู้ การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะชีวิต เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีความสุข และเป็นตัวแทน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด   
8.  งบประมาณ............ 6,550  .......................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
         9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 1 คน เข้าร่วมจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         9.2  เชิงคุณภาพ 

1.เพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษา 

          2.นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

            3.พัฒนาทักษะภาวะผู้นำของนักเรียนนักศึกษา 

          4.พัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

  5.นักเรียนนักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันใน  
ระดับชาติ ต่อไป 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
          ลำดับข้ันตอนการจัดการแข่งขันล่าช้า ควรกำชับเวลาให้มากกว่านี้ 
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11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
                   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  24 - 25  พฤศจิกายน  2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มี

ความรู้ทักษะ ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จัก

ทำงานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพ หรือกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นการประชุมทาง

วิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ

แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองในทุกด้าน 

ดังนั้น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕  พฤศจิกายน  

๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า

ทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 
 6.2  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
 6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
 6.4 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
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6.5 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯระดับภาคและ
ระดับชาติ  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

         นักเรียน นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน

การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 

8.  งบประมาณ............-.......................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
         9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         9.2  เชิงคุณภาพ 
            1. นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 
   2. นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพและความสามารถพิเศษ
นอกเหนือวิชาการและวิชาชีพ 

  3. นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
  4. ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
           1. เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและ 
วิชาชีพตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
          2. เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมนักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
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11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 

2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  31  พฤษภาคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจาก
เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่
โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า 
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรท่ีสามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันท่ี 
31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำ
ขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ” วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงโทษ
ของการสูบบุหรี่และโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่นั้นจะส่งผลให้สุขภาพของผู้สูบและบุคคลรอบข้างเป็นอย่างไร จึง
ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสามารถเน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ให้มากท่ีสุด พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา       
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสารท่ีก่อให้เกิดอันตรายและเกิดโรคต่างๆในบุหรี่ 
ให้ตระหนักถึงโทษผลเสียของการสูบบุหรี่ท่ีมีต่อตัวผู้สูบและบุคคลรอบข้าง  

6.2 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษบุหรี่ผลเสียท่ีจะ
ตามมาหลังจากการสูบบุหรี่ท่ีมีต่อตัวผู้สูบเองและบุคคลรอบข้าง 

8.  งบประมาณ............500........บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................. 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).............................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  49 คน เข้าร่วม จำนวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
   9.2.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคนมีความรู้ และมีความตระหนักถึงโทษ 
และพิษภัยของบุหรี่  
     9.2.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 10.1 กำหนดการชัดเจน ได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดงาน 

 10.2 เป็นกิจกรรมท่ีทำรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ยุ่งสารเสพติด 

 10.3 ขยายเวลาทำกิจกรรมให้มากขึ้นจะดีมาก 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี 
                   3 มิถุนายน 2565  ประจำปีการศึกษา 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  2  มิถุนายน    2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
               เนื่องในวันท่ี 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี วิทยาลัยฯ โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระ
ฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสำหรับบุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ี เน้นกิจกรรมท่ีแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุก
หมู่เหล่า ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกความจงรักภักดีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานด้วย 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 6.2  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
8.  งบประมาณ............-........บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  753 คน เข้าร่วม จำนวน 610 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
  9.2.1  เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
   9.2.1  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

10.1  การจัดสถานท่ีมีความสมพระเกียรติ 
10.2  เป็นกิจกรรมท่ีดีมากๆ 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2565 

2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี 16 มิถนุายน    2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  มาตรา 22 ตาม
แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิใจใน
ความเป็นไทยและรักสถาบัน มีคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้เป็นคนที่ดี เก่ง 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งตรงกับเป้าหมายท่ี 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  เป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยฯ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออกของนักศึกษาต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที   
ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านาน และยังได้ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้นักเรียน ศึกษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

           6.2  เพื่อให้นักเรียน ศึกษาแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
           6.3  เพื่อให้นักเรียน ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
           6.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษา  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

2.  นักเรียน ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
3.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนกัเรียน นักศึกษา 
4.  ครูบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความพึงพอใจในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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8.  งบประมาณ............5,000.......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................ 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770 คน เข้าร่วม จำนวน 635 คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.46 

 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
  9.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

         9.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถงึความสำคัญและพระคุณของครู 
         9.2.3 นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของพิธีกรรมไหว้ครูและสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

         9.2.4 มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษา 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                               - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และพัฒนาสมาชิกให้ 

“ดี เก่งและมีความสุข” โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 

2565 

2. งานท่ีรับผิดชอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  22  มิถุนายน  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์     มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู ้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและ

รับผิดชอบ ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ  รู ้จักประพฤติตนในด้าน

จริยธรรม มีวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การ

บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั ้งการฝึกลักษณะผู ้นำและผู ้ตามที ่ดีในระบอบประชาธิปไตย มี

ความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของคำว่าบริการ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญที่่มี

คุณภาพมีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการพัฒนา

ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการฝึกอบรม

ลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วยการ

กระทำใช้ระบบหมู่และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองรู้จักทำงานเป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น  มีความรักและความสามัคคี ความขยัน

ซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง  

ในการนี้  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ข้ึน  
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ  
6.2 เพื่อให้ลูกเสือ รู้จักบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
           ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ 

8.  งบประมาณ............3,300........บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  36  คน เข้าร่วม จำนวน 36 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ 
9.2.2 ลูกเสือรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 สถานท่ีใช้ในการเดินสวนสนามไม่เอื้ออำนวย  
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12  ประการ 
                  ประจำปีการศึกษา 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี 23 มิถุนายน    2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

       สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษา
หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การ
แข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วิทยาลัยฯ จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ ความเป็นประชาธิปไตย มีความซื่อสัตย์ 
ความรับผิดชอบ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งสร้างค่านิยม ความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ให้รู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะ
ท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นกัศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการเนินชีวิต ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12  ประการ  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 
8.  งบประมาณ............10,000.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
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ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)............................................................................................ 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).......................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  490  คน เข้าร่วม จำนวน 490 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
9.2.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการเนิน

ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   9.2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ควรขยายเวลาในการทำกิจกรรมมากกว่านี้ 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
      
 
    
   
 
 
 
 
 
 
   
   
\ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 
                    (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  27  มิถุนายน   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

1.1 มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของ
ทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับ
ประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้นยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

1.2 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคท่ัวโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ท่ี
ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน จึงมีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ที่สืบเนื่อง
จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ.2016 (UNGASS 2016) 
เปล่ียนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่
โดยไม่รบกวนสังคม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการกำหนดนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการ
บริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด การลงโทษผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
นายทุน แรงงาน และเหยื่อ มุ่งเพิ่มเครื่องมือและอำนาจทางกฎหมายส่งผลให้สามารถทำลายโครงสร้างหรือ
เครือข่ายการค้ายาเสพติดท่ีสำคัญมากกว่าการดำเนินการกับกลุ่มแรงงน และมีการกำหนดโทษในกรณีการเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี
ธนาคาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือซิมการ์ดโทรศัพท์ โดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดร้ายแรง
เกี่ยวกับยาเสพติด มีความผิดจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงแกไ้ข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพ
คือผู้ป่วยท่ีควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตใน
สังคมอย่างยั่งยืน 
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1.3 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 12 
(5)ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจรวมท้ัง
ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมซนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

1.4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื ้อดังกล่าว เป็นโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 4.1) ลงวันท่ี 8 มกราคม 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคที่กำลังแพร่ระบาด โดยเน้น
มาตรการควบคุมสถานการณ์ เช่น กรณีที่มีการจัดงานและมีผู ้เข้าร่วมงานจำนวนมากให้ดำเนินการตาม
มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพื้นท่ี เป็นต้น 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับต้ังแต่
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมขน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคท่ัวโลก จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดย
อาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นท่ีจึงถือเป็นกำลังสำคัญท่ีจะทำให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมจึงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคมสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมซน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนใน
พื้นท่ีทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 
มิถุนายน)ประจำปี 2565 จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เรียนและบุคลากร
ในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

 ดังนั้น งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) จำนวน 770 
คน  
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนในสถานศึกษา บุคลากร ภาคีท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ในพื้นท่ี ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่รวมท้ังโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง 
ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 6.2  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด 

6.3 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายทราบถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาซน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั ่นในการ
ดำเนินงานของรัฐบาลท่ีต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

6.4 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นท่ี/กิจกรรม 
เชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                   ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถ
ป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
8.  งบประมาณ............880........บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770  คน เข้าร่วม จำนวน 625 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.16 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
9.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา 
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  9.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมการอบรมนำมาขยายผล
กับนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9.2.3 ผู้เรียนในสถานศึกษา บุคลากร ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ได้
รับรู้ 

และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว 
สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
  9.2.4 ผู้เรียนได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด 

9.2.5 ผู้เรียนได้รับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายทราบถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาซน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานของรัฐบาลท่ีต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

9.2.6 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้าง
พื้นท่ี/ 

กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม  

         ประจำปีการศึกษา 2565 

2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  12  กรกฎาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540   ในปีการศึกษา 2565 

ซึ่งกำหนดให้ในวันท่ี 10 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และจะดำเนินการทำพิธีบวงสรวงพระ
วิษณุกรรม เพื่อบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และความ
เป็นสิริมงคล เสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของบุคลากร และเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา ท้ังนี้ยังเป็นการปลูกฝ่ังจิตสำนึกท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบเนื่องต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการเรียน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 6.3  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
2.  เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

8.  งบประมาณ............10,000.......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770  คน เข้าร่วม จำนวน 645  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.76 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
   9.2.1  เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการเรียน สร้างความรักความ

สามัคคีในหมู่คณะ 

  9.2.3  เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
      
 
    
   
  
 
 
 
 
 
   
   
\  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปีการศึกษา 2565 

2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  12  กรกฎาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วัดใหม่ทองสวางและวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
                  ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ           

วารินชำราบ กำหนดนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา เนื่องในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา 

และวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และจะ

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการไว้ซึ ่งประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังเทศน์เวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทาง

ศาสนา 

6.2  เพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                   นักเรียน นักศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
8.  งบประมาณ............10,000.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  156 คน เข้าร่วม จำนวน 130  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
 9.2.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัย เกิดความสามัคคีและสร้าง

ความดีตามแนวทางในการปฏิบัติตามคำส่ังสอนของพุทธศาสนา 

9.2.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ 

พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
                  28  กรกฎาคม  2565  ประจำปีการศึกษา 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  26  กรกฎาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
                  ด้วยรัฐบาล ได้กำหนดให้ในวันท่ี 28  กรกฎาคม 2565 ท่ัวประเทศ  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาล

จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม  2565 ขึ้นทั่วประเทศ  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทร มหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  70 พรรษา 28 

กรกฎาคม 2565  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10 

 6.2 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
8.  งบประมาณ............-.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  753  คน เข้าร่วม จำนวน 610  คน  
คิดเป็นร้อยละ 81 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
  9.2.1 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 10 

  9.2.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      จัดกิจกรรมได้สมพระเกียรต ิ
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
                   พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  
                   พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  11  สิงหาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

       เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงสละ

เวลา เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้เป็นวัน

แม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสก

นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชดำริของพระองค์อันทรง

คุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย  ชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย จึงได้จ ัดทำโครงการอนุร ักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเก ียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90  

พรรษา 12 สิงหาคม  2565 เพื่อให้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี 

6.2  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 6.3  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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7. การดำเนินงานตามโครงการ 

   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและได้แสดง
ความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8.  งบประมาณ............640.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  772  คน เข้าร่วม จำนวน  624 คน  
คิดเป็นร้อยละ 80.82 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
9.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน 

ได้แสดงจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

9.2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน 

 ได้ร่วมกันอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  - 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.) ชุดใหม่ปี  2566 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  18  สิงหาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 7 ความว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้อง

มุ่งปลูกฝังจิตสำนึก  ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 

รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น

สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู ้จัก

พึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล็งเห็น
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ ชุดใหม่ข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีทางวิทยาลัยได้จัดขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย 

6.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก 

6.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วม กิจกรรมประชาธิปไตยท้ังใน

สถานศึกษาและในสังคม 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 

   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                    นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตยมากขึ้น 
8.  งบประมาณ............-.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  772  คน เข้าร่วม จำนวน  642  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.16 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
        นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   

ตลอดจนผลดีผลเสียในการไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  1  กันยายน   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ที ่หลากหลายและได้ร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคภัย   ตามนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนในด้านยาเสพติด ที่ทุก
หน่วยงานต้องร่วมกันพัฒนา  กิจกรรมกีฬา  และนันทนาการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา และกระบวนการทำงานร่วมกันเป็น
ทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและนันทนาการ      บุคคลที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มี
สติปัญญาท่ีมีศักยภาพ ย่อมเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ง่ายท้ังจากประสบการณ์ชีวิตและการศึกษาเล่า
เรียนอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ย่อมส่งผลให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เอื้ออำนวยต่อการฝึก
ทักษะด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านสุขภาพ และ ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีพในสังคมให้มีการเจริญก้าวหน้า เมื่อสังคมมี
ความสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพดี การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ย่อมจะทำได้ในเวลาท่ีรวดเร็วขึ้นและกระทำได้
โดยง่าย  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถเฉพาะตัวทางด้านโฟล์คซอง 
ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 

6.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจพร้อมท้ังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
สถานศึกษา 

6.3  เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯระดับ
จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 

   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                    นักเรียน นักศึกษามีความสามารถกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
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8.  งบประมาณ............ 5,017  .......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
 

9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  770  คน เข้าร่วม จำนวน  645  คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.76 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
          9.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านโฟล์คซอง  
ถึงความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 

  9.2.2 นักเรียนนักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจพร้อมท้ังสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
สถานศึกษา 

  9.2.3 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 สี  (Day  Camp) 
        ประจำปีการศึกษา 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  22 - 23 กันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วย

ผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของคำว่าบริการ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญที่่มี

คุณภาพ มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการพัฒนา

ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการฝึกอบรม

ลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ ด้วยการ

กระทำใช้ระบบหมู่และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  มีเครื่องหมายวิชาพิเศษ   ฝึกอบรม

ตามความสนใจของผู้เรียนการใช้เพลง การเล่นและการเล่านิทานประกอบในการฝึกอบรมลูกเสือเน้นการฝึก

ทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาที่สร้างเยาวชนให้มีความพร้อม

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียน

ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักทำงานเป็น

ระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้

มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง 
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ในการนี้  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม พิธี

เข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 สี (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้กองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล 

          6.2 เพื่อให้ลูกเสือเกิดการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่

คณะ เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ 

6.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้   ความเข้าใจพิธีเข้าประจำกอง  ซึ่งเป็นไปตามขบวนการของลูกเสือ

วิสามัญ 

6.4 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  เข้าใจความหมายของคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญในคำว่า “ บริการ ” 

อย่างแท้จริง      

6.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ เกิดความตระหนักและเกิดความรักในกิจการลูกเสือ และพร้อมท่ีจะศึกษา

ในขั้นวิสามัญต่อไป 

6.6 เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการเดิน

ทางไกล ให้ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือออกไปฝึกเดินทางไกล 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
           ลูกเสือวิสามัญ ได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 

สี (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565  เกิดการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มี

ความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ 

8.  งบประมาณ............30,000........บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  240  คน เข้าร่วม จำนวน 240 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
ลูกเสือวิสามัญ เกิดการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่

คณะ เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
             เป็นกิจกรรมท่ีดี ทำให้ลูกเสือวิสามัญมีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ 
 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ ระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 74 ได้กำหนดไว้
ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย ให้มีงานทำ  
มีสุขอนามัยท่ีดีในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการการประกัน สังคม และสิทธิประโยชน์อื่นท่ีเหมาะแก่การ
ดำรงชีพ เพื่อการดำรงชีพ เมื่อพ้นวัยทำงาน รวมทั้งร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ
สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จำเป็น
จะต้องยกระดับผลิต ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งแรงงานเป็น ทุนมนุษย์ท่ีถือเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ของระบบเศรษฐกิจ 
 

 ท้ังนี้ กำลังแรงงานเป็นส่วนประกอบท่ีสำคัญยิ่งในมิติกำลังคน เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ได้
ผลิตภาพแรงงานท่ีมีคุณภาพและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความเข้าใจในการ
แสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการร่วมกันได้ ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายข้ึน พรอ้มเรียนรู้หลักการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และทักษะจำเป็นในโลก
การทำงาน ยุค 4.0 เรียนรู้การปรับตัวจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน  รวมทั้งแนะแนวทางการสมัครงานอยา่งไร ให้ได้
งาน และหลักในการดำรงชีวิต ในสังคมปัจจุบัน เรียนรู้แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานด้านต่าง ๆ 
เช่น การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลาการคิดแบบมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริม
ภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 จำนวน 201 คน 
ระดับปวส.2 จำนวน 164 คน คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน รวม 410 คนรวมถึง
แนะแนวคิด วิถีทางสู่ความ สำเร็จ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด แรงงานในอนาคต ภายหลังจากสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลได้รู้จักตนเอง ได้ทราบถึงความถนัด ความชอบ 
ศักยภาพของตนเอง และทราบข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำข้อมูลท่ีได้รับ ไปใช้ประโยชน์
ในกำรตัดสินใจเลือกวางแผนศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 6.2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงาน หรือสัมภาษณ์งาน 
 6.3 เพื่อท่ีผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้าสู่วันทำงานได้เป็นอย่างดี 
 6.4 เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 
8.  งบประมาณ 4,120   บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของ
โครงการ)........................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน ผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3  จำนวน 201 คน 

นักศึกษา ผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.2  จำนวน 164 คน 
วิทยากรพร้อมคณะ จำนวน 5 คน 
บุคลากร จำนวน 40 คน 
รวม 410 คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือ โครงการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความเส่ียงสูงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19)     
        ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ปัจจุบันยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  หากมีการตรวจคัดกรองขั้นต้น จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการค้นหาได้อย่างคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจคัดกรองตนเองและ
เป็นการตรวจเชิงรุกเพิ่มมากข้ึน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ตามบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรอง
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK)  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบ้ืองต้นด้วยชุดตรวจ (ATK)  

6.2.เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติให้สามารถ
ลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ 54,200  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565  จำนวน   854  คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจคัดกรองความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID - 19) 

 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดหาทุนการศึกษา 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมพวงพะยอม  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากวิทยาลัยได้จัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเย่ียมบ้านในทุก ๆ ปีการศึกษา 
พบว่ามีนักเรียนหลายคนท่ีไม่ได้อยู่กับบิดามารดาโดยมีญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย คอยดูแลและในจำนวนนั้นมีฐานะ
ยากจน บางคนอยู่กับบิดามารดาแต่หาเช้ากินค่ำ รับจ้างไปวันๆ แต่ด้วยความรักและเอาใจใส่ของญาติ อยากให้
เด็กได้เรียนในสถานศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ แม้จะขัดสนก็ตาม จนบางเทอมไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน เพราะสถานะ
ทางครอบครัวไม่ค่อยดี 
 วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
ข้างต้น เพื่อนักเรียนจะได้เรียนเหมือนกับเพื่อนๆ เป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมทำให้ผู้เรียนต้ังใจเรียน และเรียน
อยู่ในสถานศึกษาอย่างมีความสุข 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครองท่ีมีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง 

6.2 เพื่อการพัฒนาเด็กติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึก รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

6.3 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยวิทยาลัยฯ เป็นส่ือกลางในการประสาน 
ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ พัฒนาโดยตรงไปยังเด็ก และครอบครัว 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ 2,000 บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
 

  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีฐานะยากจน จำนวน 100 คน 

ครูและบุคลากร จำนวน 50 คน 
รวม 150 คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
 

      
 

 
 

 



107 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันพฤหัสบดีท่ี 12  พฤษภาคม 2565   
4. สถานท่ีดำเนินการ ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การใช้ชีวิตในรั่ววิทยาลัยนั้น มีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตหรือการทำกิจกรรม ทางฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตในรั่ววิทยาลัยฯ จึงได้จัด
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และให้มีการ
ดำเนินการเรียน การสอน หลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่นักเรียน นักศึกษา 
ยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที ่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถปรับตัวให้
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกิจกรรมแนะนำผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
และสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบ

หลักคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาอย่าง
ถูกต้อง 

6.3.เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ 
6.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพและ

ความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ของวิทยาลัยฯ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ 16,210   บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 



108 
 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ประมาณ  450  คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลฯ  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562  โดยท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 และมาตรา 9 
กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  
 การเป็นนักเรียน ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และได้เข้าเรียนต้ังแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ท่ี 18  
  ฉะนั้น เมื ่อนักเรียน นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด จึงต้อง
ได้รับการประเมินผลรายวิชาตามระบบหน่วยกิต ตามสภาพจริงตลอดภาคเรียน ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะพึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติและงานท่ีมอบหมาย โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม เมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินสุดการเรียน  
6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ทั้งระดับชั้น  ปวช.1 ,ปวช.2,ปวช.3,ปวส.1  และ ปวส.2  เข้ารับการ
สอบปลายภาคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษา  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ. 15,000 บาท   

 ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..........10,398  ......................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)............................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)............................................................................................................................ 
9. ผลการดำเนินงาน  

 นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  ระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและ 
ทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
10. การติดตามและประเมินผล  
 10.1. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2. ประเมินผลโดยสังเกตการณ์ 
11. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ บูรณาการร่วมกับเทศกาล   
  สวัสดีปีใหม่ ปี 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   วันท่ี 10 – 11 มกราคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 การฝึกอาชีพ เป็นส่ิงท่ีสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่ม
ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการหลังจากการ
ฝึกพื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาแล้ว การฝึกงานช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและ
สามารถทำงานได้จริง มีโอกาสได้ทำงานและใช้เครื่องจักรเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานอย่างแท้จริงและยังเป็น
การเรียนรูถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะฝึกงานอย่างมีเหตุผลตลอดจนเป็นการฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติท่ีดีในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ  นอกจากนี้การฝึกงานในสถานประกอบการยังเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาและฝึอบรม
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงให้ความสำคัญในการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาโดยเน้นบูรณาการ
ทฤษฎีและปฏิบัติและการประยุกต์ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและโลกของ
งานอย่างแท้จริง  
 การนิเทศฝึกงานเป็นกระบวนการซึ่งคู่กับการฝึกงาน การฝึกงานจะมีประสิทธิภาพต้องมีการแนะนำ
หรือควบคุมโดยผู้ชำนาญงาน โดยการนิเทศฝึกงานจะเป็นกระบวนการที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างที่ผู้มี
ประสบการณ์ในการทำงานจะเข้าไปช่วยผู้ด้วยประสบการณ์ ในการประเมินพัฒนาฝีมือสอดส่องดูแล จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การฝึกงาน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง และเมื่อจบการศึกษาแล้ว
สามารถทำงานได้ 
 สถานประกอบการก็ความสำคัญต่อวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าฝึกอาชีพเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน
ประกอบการ 
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้ขออนุมัติโครงการนิเทศสัญจร นักเรียน นักศึกษา  ฝึกอาชีพ 
บูรณาการร่วมกับเทศกาลสวัสดีปีใหม่สถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียน 
นักศึกษา และ เป็นการขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสถานประกอบการ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพื่อออกนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาภาคทวิภาคีท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 6.2 เพื่อให้การดูแลและรับฟังข้อปัญหา และแก้ไขร่วมกัน  
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 6.3 เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 6.4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนการสอน 
 6.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ. 13,500  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้................. 9,900 ......................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................ 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).............................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
 9.1. สถานประกอบการทำความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา  
 9.2. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมากขึ้น   
 9.3. ปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น  
 9.4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพมากขึ้น  
 9.5. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
         นักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเป็น
การสร้างกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพิ่ม
ปริมาณสาขา ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นท่ียอมรับได้
อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับหน่วยงานต่างๆ โดยยึดหลักการผสาน
ประโยชน์และได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนา  
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้ดำเนิน “โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี         
สู่มาตรฐาน” การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และ เชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา  ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาน
ประกอบการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันสนองต่อความต้องการ
นโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสถานประกอบการท่ีร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีปริมาณเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
 6.2. เพื่อเพิ่มปริมาณสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 6.3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
 6.4. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6.5. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีได้จัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
 6.5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
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7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ. 30,000  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
 9.1. สถานประกอบการทำความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ใหแ้ก่ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา  
 9.2. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมากขึ้น   
 9.3. ปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น  
 9.4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพมากขึ้น  
 9.5. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน การบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเป็น
การสร้างกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพิ่ม
ปริมาณสาขา ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนให้วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นท่ียอมรับได้
อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับหน่วยงานต่างๆ โดยยึดหลักการผสาน
ประโยชน์และได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนา  
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้ดำเนิน “โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี         
สู่มาตรฐาน” การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และ เชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
นักศึกษา  ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาน
ประกอบการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบันสนองต่อความต้องการ
นโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสถานประกอบการท่ีร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีปริมาณเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา 
 6.2. เพื่อเพิ่มปริมาณสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 6.3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
 6.4. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6.5. เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีได้จัดการศึกษาอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
 6.5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
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7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ. 17,541  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
 9.1. สถานประกอบการทำความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา  
 9.2. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมากขึ้น   
 9.3. ปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น  
 9.4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพมากขึ้น  
 9.5. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน นกัศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564            
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันท่ี 10 มีนาคม 2565  
4. สถานท่ีดำเนินการ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ และโครงสร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้กําหนดให้มีโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและสนใจ ตั้งแต่การเลือก หัวข้อ 
หรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน การประผลเมินและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ ได้จัดให้ผู ้เรียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา      
ที่เรียน ในภาคเรียนที่ ๖ รวมจํานวน ๔ หน่วยกิต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามแผนการเรียนของปีการศึกษา นั้นๆ 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จึงได้จัดทําโครงการ 
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔” ขึ้น ในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานในรายวิชาโครงงาน สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ี
เรียน 
6. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ และสามารถ
นํา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา มาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตาม 
หลักการและกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับรู้  
ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
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8.  งบประมาณ...................10,000...................................... บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้.................... 13,740............บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกสาขาวิชา ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม        การ

ประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปล่ียนความรู้ในการนําเสนอผลงาน และสามารถนําผลงาน          ไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรมอื่นได้ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ "การออกแบบเว็บไซต์และแอปพิเคช่ัน 
  (UX/UI,PHP,My SQL) 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   ระหว่างวันท่ี  22 - 24  สิงหาคม  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์โลกและสังคมปัจจุบัน ได้ก้าวไปข้างหน้าและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย 
มิติ อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิสังคม สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
ภัยพิบัติ โรคระบาด รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการขึ้นใหม่ พลวัตรการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว 
ส่งผลกระทบในวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ภาครัฐและประชาชนจึงต้องปรับตัวทั้งวิถีชีวิต
และวิธีการทำงานซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมของการ เปล่ียนแปลงเหล่านี้ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับ
นโยบายและแผนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงานและ
กำลังคนด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ความตระหนักรู้ให้กับ องค์กรใน ทุกระดับ 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จึงควรปลูกฝังเยาวชนยุคใหม่ให้สนใจเรียนทางด้านไซเบอร์และ เทคโนโลยี ดิจิทัล
ให้มากขึ ้น โดยการทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ กับสาขาวิชา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต)      
และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สร้างทัศนคติ ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางไซเบอร์ และเทคโนโลยี ดิจิทัลสมัยใหม่ท่ีส่ง กระทบ
ต่อความเป็นอยู่และการปรับตัวตามยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับเยาวชน นักเรียน 
และนักศึกษา ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ทางไซเบอร์และ เทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของเยาวชนในยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมกำลัง เยาวชน
ดิจิทัลยุคใหม่และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล เพื ่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นบุคลากรทาง             
ด้านเทคโนโลยี ไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีดีต่อไปในอนาค 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความ 
มั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 

2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนยุคใหม่      
ให้สนใจเรียนรู้ ด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นกำลังหลัก    
ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาความสามารถ และนำ 
ความรู้ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในการ ให้บริการงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นได้
และในการศึกษา 

4. เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางไซเบอร์      
และเทคโนโลยี ดิจิทัลสมัยใหม่ท่ีส่งกระทบผลต่อความเป็นอยู่และการปรับตัวตามยุคสมัยปัจจุบัน 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............3,000....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ 
(ระบุ)................................................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1  เชิงปริมาณ  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 35 คน และคณะครู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 คน รวม 40 คน 

9.2  เชิงคุณภาพ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้ควบ คู่ไปกับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน ความตระหนักรู้ให้สนใจเรียนรู้ ด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ – 
 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. อุบลฯ 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  22-26 พฤศจิกายน 2564  
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื ้นฐานและการประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564  
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันท่ี  22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี นั้น   
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมการจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิ ชาพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ขึ้น เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับชาติ ต่อไป 
6. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจริง 
 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
 1.4 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
  ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ...................44,096...................................... บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ………นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา จำนวน 70  
9.2 เชิงคุณภาพ………นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ 22 - 26 พฤษจิกายน  2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลง ไป
อย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การดำรงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดการศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีศักยภาพ
ในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง และ การประดิษฐ์คิดค้น ต่างๆ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือน ประเทศไทยในอนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ จากทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ  ตาม
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศั กยภาพ
ทางด้านวิชาการ ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
6. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ในการปฏิบัติจริง 
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมพร้อมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับต่อไป 
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
  ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..................9,997...................................... บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1 เชิงปริมาณ 

 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 110 คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ 24 - 25พฤศจิกายน 2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ส่งตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันท่ี 24 - 25พฤศจิกายน 2564  
 จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จำนวน 2 ทักษะ ได้แก่ 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทักษะ
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce) ระดับ ปวช./ปวส. 2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ครั ้งที ่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564  ในระหว่างวันที่  25 - 29 ธันวาคม 2564               
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร  

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานจริง 
 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
 1.4 เพื่อยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้ก้าวสู่ระดับสากล 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ....................7,070..................................... บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
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 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ………นักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
9.2 เชิงคุณภาพ………นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประกวดโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ             
ของนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  10 มีนาคม 2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ และโครงสร้างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้กําหนดให้มีโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและสนใจ ตั้งแต่การเลือก หัวข้อ 
หรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน การประผลเมินและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ ได้จัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา      
ที่เรียน ในภาคเรียนที่ ๖ รวมจํานวน ๔ หน่วยกิต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามแผนการเรียนของปีการศึกษา นั้นๆ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จึงได้จัดทํา
โครงการ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของนักเรียน 
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔” ขึ้น ในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานในรายวิชาโครงงาน สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน 
6. วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ และสามารถนํา 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา มาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตาม 
หลักการและกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ 
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับรู้  
ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ  
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
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8.  งบประมาณ.....................8,720.................................... บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ………นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาได้ร่วมมือกันทำกิจกรรม
การประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9.2 เชิงคุณภาพ………นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปล่ียนความรู้ในการนำเสนอผลงาน 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้พัฒนาส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่                       
          ประจำปีการศึกษา 2565 

2. งานที่รับผิดชอบ  แผนกวิชาการตลาด  ฝ่ายวิชาการ  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  วันท่ี 6  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
4. สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมวารินนคร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 

4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  กำหนดไว้ว ่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้ เร ียนทุกคนมี

ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณภาพนั้น นอกจากผู้เรียนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงามแล้วนั้นความรู้  ก็คือส่ิงท่ีสถานศึกษาตระหนัก

และให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา 

และจากอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเก่ง ดี และมีงานทำ 

 ดังนั้น แผนกวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม

นักการตลาดรุ่นใหม่ขึ ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เพื่อส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะท่ีจำเป็น และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์ 
 -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รู้จักแสวงหาความรู้    
คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีเป็น 
 -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะหลักการขายและการเป็นผู้ประกอบการ 
 -เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนนักศึกษา 
มีการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายท่ีดีตาสาขาวิชาท่ีเรียน 
 -เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญเป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
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8.  งบประมาณ  2,000  บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
   นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................... 
   โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา 53 คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้า 

  9.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 

  9.2.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานรว่มกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

  9.2.4 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีเป็น 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ช่ัวโมงการอบรมน้อย เนื่องจากภาคเช้าเป็นการสอนแต่งหน้า การเตรียมอุปกรณ์ การเลือกใช้เครื่อง
แต่งหน้าให้เหมาะกับใบหน้า โทนสีแป้งต่าง ๆ จึงควรเพิ่มช่ัวโมงการอบรม 
 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
2. งานที่รับผิดชอบ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ฝ่ายวิชาการ  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  วันท่ี  8 -9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
4. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบความรู้  ความสามารถ และทัศนค      

ในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ผู้ทดสอบผ่านจะ

ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระบุชื่อ  นามสกุล  สาขาและ

ระดับท่ีผ่านการทดสอบ เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะเพื่อประเมิณความรู้ผู้ท่ีสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติความสามารถ และทัศนคดีในทำงานของตน สามารถขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติได้ที่หน่วยงาน ในสังกัดกรมพัฒนทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้เข้าร่วมการทดสอบ

จะต้องเข้ารับการทดสอบทั ้งสองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที ่กำหนดของแต่ละภาคและ                      

เมื ่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการ

ทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับซึ่งโดยปกติจะอยู่ท่ีร้อยละ 70 ในการนี้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

จึงได้จัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาระดับ 1. เพื่อให้

นักเรียน/นักศึกษาได้เข้าทดสอบสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งขี้ที่ 1.6           

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษรับรอง 

6. วัตถุประสงค ์ 
 -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รู้จักแสวงหาความรู้    
คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีเป็น 
 -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะหลักการขายและการเป็นผู้ประกอบการ 
 -เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนนักศึกษา 
มีการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายท่ีดีตาสาขาวิชาท่ีเรียน 
 -เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญเป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ  12,000  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

 ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
   นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................... 
   โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

ระดับ 1  จำนวน 16 คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการสอบมาตรบานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการลีลาศเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   กรกฎาคม  2565 - กันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพและบุคลิกภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการพฒันา
ผู้เรียน ท่ามกลางการปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบัน การมีสุขภาพท่ีดีนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
อาหาร อากาศ น้ำ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง สำหรับการมีสุขภาพดีก็คือ     
การมีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งต้องมาจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยจิตใจที่เบิก
บาน และมีความสนุกสนานขณะ ออกกําลังกาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัด
โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งบุคลากร ได้รับประโยชน์ จากการออก กำลังกายด้วยการเต้นลีลาศอันจะส่งผลให้มี
สุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจท่ีแจ่มใสต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีทักษะและเรียนรู้มารยาทในสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เกิดทักษะในการออกกำลังกายด้วยกีฬาลีลาศองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............3,160....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1  เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน 
9.2  เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลในการแข่งขันและรู้จักมารยาทในการสมาคม 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ) 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   มิถุนายน  2565 - กันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพและบุคลิกภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการพฒันา
ผู้เรียน ท่ามกลางการปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบัน การมีสุขภาพท่ีดีนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
อาหาร อากาศ น้ำ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง สำหรับการมีสุขภาพดีก็คือ     
การมีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งต้องมาจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยจิตใจที่เบิก
บาน และมีความสนุกสนานขณะ ออกกําลังกาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัด
โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งบุคลากร ได้รับประโยชน์ จากการออก กำลังกายด้วยการเต้นลีลาศอันจะส่งผลให้มี
สุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจท่ีแจ่มใสต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดทักษะในการออกกำลังกายด้วยกีฬาลีลาศ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
3. เพื่อส่งเสริมการมีบุคลิกภาพท่ีดีให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............3,000....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1  เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
9.2  เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2565    
2. งานท่ีรับผิดชอบ       แผนกวิชาช่างยนต์             . 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันท่ี  27  กันยายน 2565           . 
4. สถานท่ีดำเนินการ   ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์  อุบลราชธานี จำกัด       . 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้มีความร่วมมือ
ในโครงการ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์  หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้มีส่วนร่วมสนับสนุน 
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
  ดังนั้นเพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน ป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ดำเนินโครงการร่วมกับ
บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด จัดกิจกรรมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

แผนกวิชาช่างยนต์ จึงได้ดำเนินการจัดโครการอบรมขับขี ่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมสนับสนุน ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
6.2 เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

         1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
                   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
8.  งบประมาณ............5,000.......................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 56 คน เข้าร่วมจำนวน 56 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกวิธ ี
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรคคือ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 ทางแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ดำเนินโครงการร่วมกับ
บริษัท เกียรติสุรนนท์ อุบลราชธานี จำกัด จึงต้องนำนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปอบรมยังศูนย์ฝึก 
ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท เกียรติสุรนนท์  อุบลราชธานี จำกัด ซึ่งระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกล และ 
ใช้เวลานาน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565  สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี ้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ 
Active Learning จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงจากการดำเนินกิจกรรม จึงอยาก
ให้มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยฯ ในทุก ๆ ปี เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างจิตสำนึกแห่ง
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ประจำปีการศึกษา  2565    
2. งานท่ีรับผิดชอบ       แผนกวิชาช่างยนต์             . 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ วันท่ี  2-3  มีนาคม 2565                    . 
4. สถานท่ีดำเนินการ   สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์                                 . 
5. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาที่สูงขึ้นมากส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

เช่น อาหารการกินและของใช้ส่วนตัว ทางแผนกช่างยนต์จึงได้เล็งเห็นพี่น้องประชาชนที่โดนผลกระทบจาก

น้ำมันเช้ือเพลิงท่ีมีราคาสูงขึ้น ทางแผนกช่างยนต์จึงได้คิดค้น และศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง รถประหยัดน้ำมัน

เช้ือเพลิง ขึ้นมา 

6.วัตถุประสงค์ 

 6.1เพื่อทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ ทนทาน สามารถใช้งานได้จริง 

 6.2 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำโครงการของวิทยาลัยการ

อาชีพวารินชำราบท่ีให้ได้มาตรฐานท่ีดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

         1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
                   2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
8.  งบประมาณ............20,000.......................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 

  โครงการพิเศษ (ระบุ)..................................................................................................................... 
 



140 
 

9. ผลการดำเนินงาน  
           9.1  เชิงปริมาณ   ประดิษฐ์รถ E-co no ประหยัดน้ำมัน 1 คัน  

9.2  เชิงคุณภาพ  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกวิธ ี
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษารุ่นหลังได้รับความรูแ้ละวิธีการทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง 

10.2เพื่อศึกษาและสำรวจความพึงพอใจในโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงและสามารถนำผลสำรวจท่ี

ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 

                 

 

                

 

               



 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ใช้เงิน 

บำรุงการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง 
2. งานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ ๑๘…พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ความว่า สถานศึกษาของรัฐ
ตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการศึกษาท่ีจะจัดให้มีข้ึน โดยต้องมีสถานท่ี อุปกรณ์
ในการศึกษา ครู และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีครบถ้วนตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีประกอบกันด้วย 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อส่งเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้ความสามารถในการติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
6.2. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียง 
6.3. เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น 
6.4. เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………………………. 
8.  งบประมาณ..25,000...............บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ 
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9.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 70  คน 
9.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน  30  คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ 
  9.2.1.   การพัฒนานักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
                     9.2.2.   นักเรียน นักศึกษานักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษา
เครื่องขยายเสียง  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือ โครงการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความเส่ียงสูงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ปัจจุบันยังคงมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  หากมีการตรวจคัดกรองขั้นต้น จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการค้นหาได้อย่างคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตรวจคัดกรองตนเองและ
เป็นการตรวจเชิงรุกเพิ่มมากข้ึน ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ตามบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรอง
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีความเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test 
Kit (ATK)  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบ้ืองต้นด้วยชุดตรวจ (ATK)  

6.2.เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติให้สามารถ
ลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ 54,200  บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565  จำนวน   854  คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจคัดกรองความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID - 19) 

 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ     โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการ 

2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานพัสดุ (ยานพาหนะ)  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   เดือน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2548  และวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ

หลักเกณฑ์การทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและอนุมัติหลักการให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาค

บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งรถส่วนราชการท่ีสามารถจัดทำประกันภัย

และเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยจะต้องเป็นรถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรถราชการ    

พ.ศ.2535 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายประกันภัยรถส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวาริน

ชำราบจึงได้จัดทำโครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ . 

- เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

  - เพื่อให้ความคุ้มครองต่อบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..........30,000............. บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..........1,582.35.......................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ.
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1 เชิงปริมาณ 

  -  รถยนต์ส่วนราชการ  จำนวน  7  คัน  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9.2 เชิงคุณภาพ 

  -  บุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   วันท่ี  25  มกราคม  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ   ห้องประชุมพวงพะยอม  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

งานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2506 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลสถานศึกษา ท่ีจัด

การศึกษาได้มาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทานนี้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาว่าด้วยรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2541 ในการคัดเลือกใช้

วิธีการประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งต้องประเมินตามแบบประเมินท่ีกรมวิชาการจัดทำขึ้น และจะต้องดำเนินการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษา ทั ้งนี ้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด            

โดยสถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานตามเกณฑ์ท่ีกำหนดนั้น 

เพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพ            

วารินชำราบจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมรับการประเมินดังกล่าว 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
2. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น 
3. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..............41,968....................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1  เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,191  คน 
      บุคลากรในวิทยาลัยฯ      จำนวน      66   คน 
9.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษาในการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - จัดนิทรรศการส่ิงประดิษฐ์ ธุรกิจศูนย์บ่มเพาะ มีประโยชน์มาก ๆ ได้โชว์ความสามารถเด็ก 
ต่อคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมการรับการประเมินฯ 
 - สถานท่ี อาคาร ห้องจัด สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัด การรับการประเมินฯ 
 - กำหนดการ พิธีการ เหมาะสมในการต้นรับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมการรับการ
ประเมินฯ 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
 4. สถานท่ีดำเนินการ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 โรงอาหารเป็นสถานที่ประกอบอาหารไว้สำหรับบริโภค อาหารจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งการบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่โดยปกติสุขในการบริโภค
อาหาร ส่ิงสำคัญท่ีจะต้องพิจารณาคือ ความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสารเคมีต่าง ๆ ท่ีเป็น
อันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างการ สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของผู้บริโภค การบริโภคที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหารจึงไม่หมายความเพียงแต่บริโภคเข้าไปแล้วไม่ต่อให้เกิดโรคหรือโทษในระยะเวลาปัจจุบัน
เท่านั้น ยังหมายถึงจะต้องไม่มีพิษภัยที่เป็นโทษหรือก่อให้เกิดโรคระยะยาวหรือในอนาคตอีกด้วย การจัดการ
และการควบคุมอาหารให้สะอาดทำได้โดยการจัดการควบคุมปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทำให้อาหารสกปรก รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงอาหารต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ โต๊และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี
และปลอดภัย  
 จากสภาพแวดล้อมบริเวณโรงอาหารปัจจุบัน อุปกรณ์บางอย่างใช้งานมาเป็นเวลานานทำให้เกิดการ
ชำรุด มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน และถูกสุขลักษณะ สะอาด
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้โรงอาหารของวิทยาลัยได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
6.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีต่อผู้ใช้บริการโรงอาหาร 
6.3 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารของผู้ใช้บริการ 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบติั ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ 4,650   บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................. 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................ 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร และบุคคลท่ัวไปท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงอาหารมีสภาพท่ีแข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  รับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ  วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม  2564 
4. สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

จากที่วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจำปีการศึกษา ทุก ๆ ปี วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดรับ
สมัครนักเรียนนักศึกษา มอบตัวและลงทะเบียนในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการนั้น เพื่ออำนวยความ
สะดวกและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการใน
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ที่มีการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ใน
วันหยุดราชการตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู ้ปฏิบัติงาน                         
6. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 
    2.  เพื่อเป็นการตอบแทนขวัญและกำลังใจบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
         3.  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
     4.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
     5.  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
  ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………………………. 
8.  งบประมาณ.........11,400.......................................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)..................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1  นักศึกษานักศึกษา และผู้ปกครองท่ีมามอบตัวลงทะเบียน จำนวน 69 คน 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 40 คน  

 9.2  เชิงคุณภาพ…จำนวนนักเรียนนักศึกษาลดลง  
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิค 2019  ทำให้มีนักเรียนนักศึกษามามอบตัวเป็นจำนวนน้อยกวา่
ทุกปี เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ยังต้องรักษามาตรการ การป้องกันโรคติดต่อโควิด 2019  
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ  เสริมสร้างสามัคคี  สวัสดีปีใหม่  ปี 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  บุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ มกราคม 2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ..หอประชุมรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันดีว่าเป็นกฎหมายแม่บททาง

การศึกษาและเป็นเงื่อนไขในการปฏิรูปการศึกษาไทย  ในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบท้ัง

ร่างกายและจิตใจนั้น การบริหารจัดการของสถานศึกษา จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

 งานบุคลากร  ได้เล็งเห็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมการเผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังเป็นมรดก

ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้สืบสานระลึกถึงและประพฤติ

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้โครงการ เสริมสร้างสามัคคี  

สวัสดีปีใหม่  ปี 2565  

6. วัตถุประสงค์ 
1  เพื่อพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 

 2  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามตามประเพณีไทย   
7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ.... 30,000.............................................บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
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9. ผลการดำเนินงาน  
 9.1  เชิงปริมาณ…บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน   66  คน 

9.2  เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ     ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 
2. งานท่ีรับผิดชอบ  งานอาคารสถานท่ี  
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ   เดือน ตุลาคม 2564  -  กันยายน  2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานอาคารสถานท่ีมีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้
ประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุดต่อการจัดการศึกษารวมทั้งเกิดความพึงพอใจต่อผู้ท่ีเข้ามาติดต่อใช้บริการ  ดังนั้น
จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 
6. วัตถุประสงค์ . 

-   เพื่อให้อาคารเรียน อาคารสำนักงาน อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

การฏิบัติงาน 

 -   เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100% 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
8.  งบประมาณ..........100,000............. บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้.............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..........73,985.......................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
     ปวส 28,994  บาท 
     ระยะสั้น     29,620  บาท 
      บกศ.        15,371  บาท   
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).............................................................................................. 
  โครงการพิเศษ (ระบุ).................................................................................................................................. 
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9. ผลการดำเนินงาน  
9.1 เชิงปริมาณ 

  -  ได้อาคารท่ีมั่นคงและสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความพร้อมต่อการใช้งาน 
9.2 เชิงคุณภาพ 
 -  อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100% 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
.........................................-.................................................................................................................................. 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

โครงการพิเศษ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน  เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565…………………………… 
4. สถานท่ีดำเนินการ....ณ บริเวณปั้มน้ำมันปตท. หจก. ส.สุมาลี เอนเนอร์จ้ี  อำเภอวารินชำราบ..................... 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลปีใหม่ โดยให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อ
ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติเหตุทาง
จราจรตามเส้นทาง ณ บริเวณปั้มน้ำมันปตท. หจก. ส.สุมาลี เอนเนอร์จี้  อำเภอวารินชำราบ วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ สนองนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ในด้านทักษะ
วิชาชีพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงจัดโครงการ
อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะ
วิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการให้บริการแก่ประชาชน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน 
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ท่ีได้รับทางด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ สามารถบูรณาการ

ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
6.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของสถานศึกษาและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 

7. การดำเนินงานตามโครงการ 
   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                     1 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษานำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ไปใช้ในการให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จริงในการให้บริการด้านวิชาชีพ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
8.  งบประมาณ............41,000............บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
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  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)............................................................................................ 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)......สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา....................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  

9.1  เชิงปริมาณ ประชาชนผู้เข้ารับบริการซ่อมและตรวจเช็คยานพาหนะ  จำนวน  127  คน 
9.2  ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ 
 
9.3  เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้
และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ 

2. เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของสถานศึกษาและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
                 1. ขอให้หนังสือสั่งการจาก สอศ. ให้เร็วกว่านี้เพื่อให้แต่ละสถานศึกษาจะได้เตรียมดำเนินการ
โครงการให้ทันท่วงที และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        2. ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา(Covid - 19) ในพื้นท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี 
11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ ) 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  19  สิงหาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....โรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข 
5. หลักการและเหตุผล 

      วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อนำ
ความรู้ต่างๆไปเผยแพร่ในชุมชน เยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ โดยการออกบริการวิชาชีพให้กับ
ชุมชนเยาวชน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนให้เยาวชน ชุมชนสังคมโดยทั่วไปรู้จัก
สถานศึกษาดีขึ้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย 

      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
6. วัตถปุระสงค์ 

6.1 เพื่อบริการฝึกอาชีพ (108 อาชีพ) แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ  

6.2 เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
6.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้าศึกษาต่อและสร้างความเช่ือมั่นในด้านการศึกษาทางด้านวิชาชีพ

ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 

  ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

    1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ สามารถนำไป 
ประกอบอาชีพได้ 

    2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เพิ่มมากขึ้น 
8.  งบประมาณ............3,900.......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 
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  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ)................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................. 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  60  คน เข้าร่วม จำนวน  60  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 9.2  เชิงคุณภาพ  

        ประชาชนท่ัวไปและนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการบริการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ หลากหลาย 
สามารถนำทักษะด้านอาชีพ ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้อันจะนำไปสู่คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- 
 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมบริการวิชาชีพ เพื่อคนพิการและผู้สูงวัย  ประจำปีงบประมาณ  2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  26 - 27  สิงหาคม   2565 
4. สถานท่ีดำเนินการ....ศาลากลางบ้านน้ำคำ หมู่6 ตำบลแสนสุข 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2551 ให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้กับผู้

พิการเป็นพิเศษ โดยคำนึงสิทธิและโอกาสที่เสมอกันในการได้รับการศึกษาและสามารถเข้าถึงระบบการเรยีน

การสอนของสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียน นักศึกษาปกติ สามารถลดอุปสรรคข้อจำกัดต่าง ๆของ

ความพิการนั้น ๆ ซึ่งการดำรงชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ เป็นสิ่งที ่จำเป็นซึ่งจะต้องส่งเสริมให้คน พิการ มี

ความสามารถจนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่สอดคล้องต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการข้อที่ 3 การสร้าง

โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 3.2 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการที่ไม่ได้รับ

การศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการปักหมุดบ้านเด็กพิการท่ัวประเทศ ข้อท่ี 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

อาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4.2 จัดฝึกอบรมอาชีพที่ สอดคล้องกับตามความถนัด ความ

สนใจของนักเรียนพิการ (เด็ก 1 คน 1 อาชีพ) โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในการส่งต่อนักเรียนพิการให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

และ4.5 ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพ โดยการ Up-Skill Re Skill และ New-Skill รวมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน

รูปแบบท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการ บูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้ความสำคัญในการจัด

การศึกษาสำหรับคนผู้พิการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนโยบายที่สอดคล้อง คือข้อที่ 2 การยกระดับ

พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื ้นที่เป็นฐาน 2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงวัยอย่างครอบคลุม เสมอภาค และเท่าเทียม 

          จากความสำคัญของการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการข้างต้น  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ

ราบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้พิการและผู้สูงวัย 

รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวความคิดในการดำเนิน

โครงการอบรมบริการวิชาชีพ เพื่อคนพิการและผู้สูงวัยให้กับผู้พิการและผู้สูงวัยท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการUp Skill, Re Skill, New Skill  ให้มีความสอดคล้อง

กับประเภทผู้พิการทางสติปัญญาและสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา 

ประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่การมีงานทำ 

6. วัตถุประสงค์ 

  6.1 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมทาง

การศึกษาเพื่อผู้พิการ 

      6.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงวัย 
  6.3 เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา 
ประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่การมีงานทำ 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 

   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                    เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ ทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา 
ประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่การมีงานทำ 
8.  งบประมาณ............ 19,250  .......บาท   

  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)................................................................................................................................... 
9. ผลการดำเนินงาน  
            9.1  เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน  20  คน เข้าร่วม จำนวน  20 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
           9.2.1 ผู้พิการและผู้สูงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษา  ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา 
        9.2.2 ผู้พิการและผู้สูงวัยได้รับการเสริมทักษะอาชีพ   

 9.2.3 พิการและผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะท่ีได้รับไป
ประยุกต์ปรับใช้ในการศึกษา ประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่การมีงานทำ 
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10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

     10.1 อยากให้สอนอาชีพท่ีหลากหลาย  
     10.2 เป็นโครงการท่ีดี อยากให้จัดทุกปี 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ช่ือโครงการ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. งานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ท่ีทำโครงการ …วันท่ี  18 - 19  กันยายน  2565…………………………………………………………….. 
4. สถานท่ีดำเนินการ....โรงเรียนตำรวจจระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ ตำบล
คอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้ทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์   และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ 
ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฝึก
อาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เน
วินสคริมชอว์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จะดำเนิน
โครงการจัดการศึกษาตามพระราชประสงค์/พระราชดำริ เพื่อน้อมนำและเผยแพร่หลักการ ทรงงาน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงแนวพระราชดำริต่างๆและได้มีการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

 6.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างอาชีพใหม่ให้กับเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร  
           6.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ ได้ฝึกทักษะความชำนาญ
ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริง 
7. การดำเนินงานตามโครงการ 

   ปฏิบัติ   (ตอบข้อ 9 – 11 ) 
   ไม่ปฏิบัติ ระบุเหตุผล..................................................................................... (ไม่ต้องกรอกข้อมลู) 
 7.2.2 เชิงคุณภาพ 

1.  เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะงานอาชีพ 
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  2.  มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่สถานศึกษา 

 

8.  งบประมาณ............15,000.......บาท   
  ตามท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
  มากกว่าท่ีระบุไว้...............................................บาท  
  น้อยกว่าท่ีระบุไว้..............................................บาท 

  ในสถานศึกษา   
            ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี  บกศ. 
  นอกสถานศึกษา (ระบุท่ีมาของโครงการ).................................................................................................... 
  โครงการพิเศษ (ระบุ)  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9. ผลการดำเนินงาน 
 9.1 เชิงปริมาณ  

  9.1.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่ีสถานศึกษารับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพ จำนวน 1 แห่ง 
  9.1.2 ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 15 คน มีจิตอาสา 

และได้เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพของตนเอง 
            9.1.3 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะฝึกอาชีพ จำนวน  
40 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 9.2  เชิงคุณภาพ  
           9.2.1   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการฝึกอาชีพ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

            9.2.2 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการปลูกจิตสานึก สร้างความเอื้ออาทร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีของวิทยาลัยฯ 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 

11. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
      
 
    
   
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพวารนิช าราบ



กราฟสรุงงบประมาณรายจ่ายจริงแยกตามงบประมาณ
(ประจ าปีงบประมาณ 2565 )

1. งบบุคลากร, 2,387,910 

2. งบด าเนินงาน, 2,799,800 

3. งบลงทุน, 2,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน, 
8,931,630 

5. งบรายจ่ายอื่น, 
1,151,058 

6. เงินรายได้สถานศึกษา, 
4,912,312.49 



สรุปรายรับ – รายจ่าย 
( ตามใบจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 )

งบบุคลากร, 2,387,910 

งบด าเนินงาน, 2,799,800 

งบลงทุน, 2,500,000 

งบเงินอุดหนุน, 8,931,630 

งบรายจ่ายอื่น, 974,200 

เงินรายได้สถานศึกษา, 
4,912,312.00 



1. งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาราชการ

งบประมาณที่ได้รับ, 2,387,910 จ านวนเงินที่จ่าย, 2,330,572 

คงเหลือ, 57,338 



2. งบด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
2,799,800

ปวช., 423,600 

ปวส., 967,200 

ระยะสั้น, 757,000 

ค่าสาธรณูปโภค, 652,000 



งบด าเนินงาน   ปวช. 423,600

วัสดุฝึกแผนก, 214,712 

วัดุส านักงานแผนก, 37,149 

วัสดุส านักงานฝ่าย, 83,779 

ค่าเดินทางไปราชการ, 27,664 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอก, 13,350 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
46,607 

คงเหลือ, 339 



งบด าเนินงาน ปวช.  ค่าสาธรณูปโภค 652,000

ค่าสารณูปโภค, 652,000 

คงเหลือ, -



งบด าเนินงาน  ปวส. 967,200 

ค่าสอนนอกเวลา, 446,000 

ค่าธุรการนอกเวลา, 49,400 ค่าประกันสังคม, 10,726 

ค่าวัสดุ, 229,339 

ค่าบริการรักษาความปลอดภัย, 
27,000 

ค่าเดินทางไปราชการ, 92,647 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
71,195 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ, 
38,485 

คงเหลือ, 2,408 



งบด าเนินงาน ระยะสั้น  757,000

ค่าสอนนอกเวลา, 316,850 

ค่าธุรการนอกเวลา, 208,400 

ค่าวัสดุ, 159,554 

ค่าบริการรักษาความปลอดภัย, 
54,000 

คงเหลือ, 18,196 



3. งบลงทุน 2,500,000

งบลงทุน, 2,491,900 
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะ

แผ่น, 2,491,900 



4. งบเงินอุดหนุน  8,931,630

ค่าจัดการเรียนการสอน, 
5,234,550 

ค่าหนังสือเรียน, 1,716,000 

ค่าอุปกรณ์การเรียน, 394,680 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, 771,300 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, 815,100 
ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน

สายอาชีพ อาชีวศึกษา, 109,358 
โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ เพื่อถ่าย

เทคโนโลยี, 10,000 



งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 5,234,550
คงเหลือ, 653,323 

ค่าบริการรักษาความปลอดภัย, 
216,000 

ค่าวัสดุ, 39,252 สิ่งประดิษฐ์ , 65,000 

ค่าไฟฟ้า, 134,778 

ค่าสอน+ค่าธุรการ, 429,600 

เงินเดือน, 3,696,596 



งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 815,100 

คงเหลือ, 326,788 

ฝ่ายบริหารทรัยากร , 32,720 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, 
50,655 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา, 175,680 

ฝ่ายวิชาการ, 169,784 

ค่าเดินทางไปราชการ, 59,473 



5.งบรายจ่ายอื่น ๆ  974,200
โครงการจัดหาบุคลากรส
นุบสนุนคืนครูให้นักเรียน, 

117,600 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา, 

189,600 

โครงการบูรณาการการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

(Fix-it-จิตอาสา) , 92,000 
โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคน

พิการ, 20,000 

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 

(บ่มเพาะ), 540,000 

โครงการจัดการอาชีวศึกษา
เพ่ือสนองพระราชด าริ, 

15,000 


