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 คำนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นี้ 

ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้น การยกระดับคุณภาพและเพิ่มปริมาณ 
ผู้เรียน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และภาระหลักใน        
การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา       
และบุคคลท่ัวไป ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ตรงตาม      
ความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคมท้ังในและนอกประเทศ 

วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร งานวิชาการ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
และส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นผู้นำสังคม  โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2565   ขึ้นเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น    
ตามกรอบวิทยาลัยฯ สนองนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษาใช้ดำเนินงานตามแนวทางท่ีถูกต้องต่อไป  ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐแลเอกชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้า ท่ี 
นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการวางแผนจัดการบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ตามหลักการแนวทางของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้ 
 
 
 
 
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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สารบัญ 
 
                                          เร่ือง/รายการ                                                หน้า 
 

คำนำ                                                                                                        ก 
สารบัญ                     ข      
ส่วนที่ 1 บทนำ  
 - ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580       1 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ     10 
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   12 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
 - ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์      15 
 - จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น      16 
 - กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา        20 
 - ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานศึกษา     21 
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา      23 
 - ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา        24 
 - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา       29 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ     
 - สรุปผลการใช้จ่าย ปีท่ีผ่านมา         31 
 - ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษา ปี 2565     33 
 - รายละเอียดโครงการ 

     งบรายจ่ายอื่น 
  - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center )    35 
  - โครงการอาชีวะอาสา        38 
  - โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน    40 
  - โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน       42 
  - โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  
   การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ  44 
   การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  47 
  - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่    49 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ ( E TO E)   51 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 54 
 



 

 

  - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ   56 
  - โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 58 
  - โครงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  60 
  - โครงการหารายได้ระหว่างรียนของนักเรียน นกัศึกษา    62 
  - โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 64 
    ภายใต้โครงการอาชีวะด้านยาเสพติด 
  - โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ       66 
      โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  - โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ     68 
  - โครงการมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ      70 
  - โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 72 
  - โครงการเล้ียงต้อนรับและเล้ียงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  74 
  - โครงการไหว้พระส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และองค์พระวิษณุกรรมและศาลประจำวิทยาลัยฯ 76 
  - โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    78 
  - โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา     80 
  - โครงการจัดซื้อวัสดุเอกสารการพิมพ์      82 
  - โครงการจัดซื้อกล้องติดน้ารถพร้อมเครื่องบันทึก     84 
  - โครงการต่อประกันภัยรถยนต์       86 
  - โครงการจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ   88 
  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา    90 
  - โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   92 
  - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 94 
  - โครงการรับสมัครมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  96 
  - โครงการจัดทำโปรแกรมปริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS   98 
  - โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564   100 
  - โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน  

  ระดับจังหวัด ปี 2564        103 
- โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน  
  ระดับภาค/ชาติ ปี 2564        105 
- โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา (150 บาท ต่อคน)  107 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ  (ยอดประมาณ 1/65 = 1,500 คน ) 200 บาท  109 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565   111 
- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา      113 
- โครงการแนะแนวสัญจร        115 
- โครงการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา     117 



 

 

- โครงการแนะแนวการศึกษา Open House     119 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี 
   มีสุขโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ      121 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  คริสต์มาส x’mas day         125 
- โครงการแข่งขันกีฬา        127 
- โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ    129 
- โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์       131 
- โครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิด ATK      133 
- โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  135 
- โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564 136 
- โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   137 
- โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   139 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 141 
- โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ของผู้สำเร็จการศึกษา        143 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  145 
- โครงการเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา     147 
- โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2565     149 
- โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน    151 
- โครงการจัดทำประวัติงานปกครองของนกัเรียน นักศึกษา    153 
- โครงการจัดทำป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา  
  ท่ีถูกระเบียบ         155 
- โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา     157 
- โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา     159 
- โครงการอาหารปลอดภัย       161 
- โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ       163 
- โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค   165 
- โครงการเปิดประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย              
  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565      167 
- โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ และจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น 170 
- โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์     173 
- โครงการนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565  175 
- โครงการเทคนิคการทำงานเป็นทีม(เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์)   177 
- โครงการจัดกิจกรรมร่วมชุมชน       179 



 

 

- โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา     181 
- โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565  183 
- โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 185 
- โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆของนักองค์การวิชาชีพ 
  ในอนาคตแห่งประเทศไทย       187 
- โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่    189 
- โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2565    191 
- โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565  193 
- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในการพูด และการแสดงวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 195 
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บทที่ 1 
                                                               บทนำ 
 

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 



9 
 

 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” 
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มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 
     “ปลดล็อค” 
     หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 

           3 ป.    “ปรับเปลี่ยน” 

     หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย 
     “ปลดล็อค” 

ใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ท่ีมี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

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) 
 

รางวัลระดับจังหวัด  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

1.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration Contest  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาววาสนา  กองธรรม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
2.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวธารตะวัน  สีมานะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
3.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายชลชัย  โพธิ์ชัย 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
4.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวชมัยภรณ์  วงมาลี 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
5.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เด่ียวแคน) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายธีระเดช  ดีโลนงาม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
 2.นายอรชุน  พรมบุตร 
 
 



17 
 
6. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวส.  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวพรนภา  กัญญาสาย 
 2.นางสาวศิริลักษณ์ บรรณกิจ 
 3.นางสาววิลัยภรณ์ ป้อมอาสา 
 4.นายธนากร  บันทอน 
 5.นายพันธกานต์  จันทร์เพ็ญ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
7.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ทักษะการประกวดการพูดในที่ สาธารณะ (English Public Speaking) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
8.  รางวัลชมเชยการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวช. 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวปนัดดา บุญมาทน 
          2.นายกิตติทัต  วงศ์ชาลี 

3.นายชินวัตร  พรมทอง 
4.นายพรเทพ  พันศิริพัฒน ์

ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
9.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงสากลชาย  
ผู้เข้าแข่งขัน  นายอดิศักดิ์  กระดาษ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
10. รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายเจษฎา  เงินห้วยพระ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
11.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนภา  ไสลรัตน์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
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12.  รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดมารยาทไทย 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายบุญหลาย  สกุลเหนือ 
       2.นางสาวศิวนารถ  ไตรนำ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข 
       2.นางจิตตรีพร  มูลสาร 
13. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดรักการอ่าน 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวสิริวิมล  ปัดถาพิมพ์ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
14. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดสุนทรพจน์(ภาษาไทย) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพันธ์วิรา  อานันทะนะ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
15. รางวัลชมเชย ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวมณีรัตน์  ปุยฝ้าย 
 2.นางสาวกรรณิกา  เกษาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายวีระสัณห์  แก้วคำ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
 
รางวัลระดับจังหวัด 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายธวัชชัย  พรมบุตร 
 2.นายจิระศักดิ์  นามห่อ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายธวัชชัย  สุขเกษม 
       2.นายศศิพงศ์  เงินบำรุง 
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน เคร่ืองบดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายนันทวัฒน์  รุจิโพด 
       2.นายจารุวิทย์   อัญโย 
ครูผู้ควบคุม  1.นายพายุ  ทองเต็ม 
3.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนนางรถ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายชาญชัย  บุญมั่น 
       2.นายวรธน   สู่บุญ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายอภินันท์  สีดาชมภู 
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4.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  เกจวัดไข้ไร้สัมผัส 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวรัตทิยากร  บุญมาทน 
       2.นางสาวสุพรรษา  เม็งไธสง 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
5.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายศราวุธ  เล่ียมทอง 
       2.นายอนุชา  ศิริทองภากร 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
6.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายกฤษณพงศ์  โคตรมนตรี 
       2.นายธนพล  เคียงวงศ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายบญุเกียรติ  ใจสว่าง 
7.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ดอกไม้จากใบยางพารา 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวจารุวรรณ  อาริภู 
       2.นางสาวพันธ์วิรา  อานันทนะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
     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 สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
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4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  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        
 
4.2 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 รวมทั้งส้ิน 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 

นางลฎาภา  แสวงทรัพย ์

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

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 
นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง 

งานการเงิน 
นางกรรณิกา  ธรรมมาลี 

งานบัญช ี
นางสาวศันศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 
นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร 

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 
นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวนิรมล  สรีสุข) 

แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางสาวพัณณิดา บุญสนอง) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 
นายธวัชชัย  สุขเกษม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายพายุ ทองเต็ม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสุริยา  พิจารณ ์
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แผนกวิชาการโรงแรม (นางสาวนิสาชล สืบสิมมา) 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2564    ข้อมูล ณ วันท่ี  20 กันยายน 2564 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 
 

  ก.ข้าราชการ   18  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  13 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ     คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  - คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ค. พนักงานราชการ  9  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  9 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว  39  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  18 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   8 คน   8 คน 
- ปริญญาตรี  36 คน   6 คน   42 คน 
- ปริญญาโท  9 คน   9 คน   9 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 45 คน  รวม 29 คน  รวม 66 คน
    
   6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  18 คน   19 คน   32 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 18 คน  รวม 19 คน  รวม 32 คน 
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ผู้บริหาร 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 

1. นางลฎาภา แสวงทรัพย์   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. นายจำรัส           ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
6. นายณัฐกฤต         แสงสว่าง ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างโลหะการ 

7. นายศิวะลักษณ์    คำพุ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
8. นางสาวยลธิดา     โกลี ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
9. นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
10. นายธฤบดี        อ่อนน้อม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างยนต์ 
11. นางสาวลำไย  นียาทองหลาง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาการตลาด 

12. นางสาวนิรมล   ศรีสุข ปริญญาตร ี  แผนกวิชาบัญชี 

13. นางสาวนฤมล   จันทรเสนา 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. นายพายุ                ทองเต็ม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
9. นางสาวลักษณารีย์    เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 
1.นางศริษา                สาระวัล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการตลาด 
2.นางสาวนิสาชล         สืบสิมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 
3.นายวีระสัณห์           แก้วคำ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.นางสาวไกรศร        แสนทวีสุข ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
5.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6.นายเทพรัตน์          แมนสถิตย์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
7.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
8.นายดนัย               วิลากุล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
9.นายอภิสิทธ์           ชัยศักด์ิ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
10.นายอภินันต์         สีดาชมภู ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างโลหะการ 
11.นายรักเล่ย์           เรืองอ่อน ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
12.นางสาวศันศนีย์     ลาพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
13.นางสาววิบูลย์       สกุลพล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
14.นายเทพโยธิน       ปิ่นเพ็ชร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
15.นายอรชุน            พรมบุตร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
16.นายสิทธิวัฒน์        สุวะชัย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
17.นายทนงศักดิ์       นางาม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
18.นายอธิวัฒน์          คละเคลือ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 
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ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
19.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
20.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
21.นายสำราญ         แก้วงามสอง ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร 
22.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
23.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
24.นางสาวสุกัญญา      ทาคำห่อ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
25.นางสาวทิพวรรณ     บุราไกร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร 
26.นางสาวพรนภา       กุวงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
27.นางสาวสุปราณี       พรใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
28.นางสาวชลธิชา      สำราญ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
29.นายธันย์ธนาภัทร์    เจริญทัศน์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
30.นางสาวสุดารัตน์     ขันชะลี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
31.นางสาวนฤมล        พรมดี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
32.นางสาวอินทร์ธุอร   หงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
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.นายวีระพล           ทาเสนาะ ม.3 พนักงานขับรถ 
39.นายอำคา             สมาฤกษ์ ม.3 พนักงานขับรถ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานบุคลากร 20 กันยายน 2564 

 
 



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 346 287 82 140 82 773 855 143 23 0 151 19 294 42 336

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 118 77 53 53 195 32 42 11
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 43 33 33 0 109 19 25
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 10 14 1 0 25 5 6
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 43 41 32 0 116 12 8 14 7
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20 26 14 0 60 18 2 7 1

  -สาชาวิชาการบัญชี 39 23 29 29 62 25 13 15
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 45 37 41 0 123 16 34
  -สาชาวิชาการตลาด 22 26 19 0 67 16 8
  -สาชาวิชาการโรงแรม 6 10 0 16

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 2/2564

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/ 2564
ระดับ ป.ตรี/ปทส.ระดับ ปวช.

ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม

รวมท้ังส้ิน 1,191    

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 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 280 120 0 346 0 287 280 753 1,033 60 120 120 0 135 31 0 255 151 406

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 120 118 77 120 195 40 20 32
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 40 43 33 0 116 20 20 19
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 20 10 14 0 44 20 5
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 43 41 0 124 20 20 12 8
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 20 26 40 46 20 18 2

  -สาชาวิชาการบัญชี 40 39 23 40 62 20 20 25 13
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 40 45 37 40 82 20 20 16
  -สาชาวิชาการตลาด 40 22 26 40 48 20 20 8 8
  -สาชาวิชาการโรงแรม 20 6 10 0 26

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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ปีท่ี1 

แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

รวมท้ังส้ิน 1,439    

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนท่ี 1/ 2565
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

ปีท่ี2 ปีท่ี3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2

- 400

รวม

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

3,000     -

- 100

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,494,080     86,200        -            -            -                2,580,280           
     -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,494,080     2,494,080           
     -ค่าประกันสังคม 86,200        86,200               
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -              3,764,200   992,900     -            549,200         5,306,300           
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
      -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 999,200      999,200              
      -ค่าสาธารณูปโภค 600,000      600,000              
      -ค่าครุภัณฑ์ 992,900     992,900              
     -โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,000           10,000               
     -โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600         189,600              
     -โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit -จิตอาสา) 232,000         232,000              
   ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 1,060,000   1,060,000           
     -โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600         117,600              
   ผลผลิต ผู้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน -                    
     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 1,105,000   1,105,000           

   31

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ
ประเภทงบรายจ่าย

บทท่ี 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ



งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ -              260,000      -            158,500     667,100         1,085,600           

     -ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ 260,000      260,000              

     -โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 15,000           15,000               

     -โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 71,000       71,000               

     -โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 20,000           20,000               

     -โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 22,100           22,100               

     -โครงการ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาฯ 500,000         500,000              

     -โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 87,500       87,500               

     -โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด 20,000           20,000               

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 90,000           90,000               

     -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 90,000           90,000               

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา -              -             -            9,731,220   -                9,731,220           

     -ค่าอุปกรณ์การเรียน 389,160     389,160              

     -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 803,700     803,700              

     -ค่าหนังสือเรียน 1,692,000   1,692,000           

     -ค่าจัดการเรียนการสอน 6,073,260   6,073,260           

     -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 773,100     773,100              

รวม 2,494,080     4,110,400   992,900     9,889,720   1,216,300      18,703,400         
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ

ประเภทงบรายจ่าย
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

1. ประมาณการรายรับ 
 

ก.  เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     
- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2564      150,000 บาท 
 

  ข.   เงินอุดหนุนขั้นการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยกมา   
- ยอดยกจากปงีบประมาณ 2564        400,000 บาท 
 

  ค.  เงินงบประมาณ 2565  ที่คาดว่าจะได้รับ 
      งบบุคลากร     9,584,040 บาท  

       งบดำเนินงาน     2,941,400 บาท  
                       งบลงทุน     2,500,000 บาท 
         งบอุดหนุนขั้นการศึกษาข้ันพื้นฐาน   9,685,490 บาท 
   งบบำรุงการศึกษา    2,350,000 บาท 

2.  ประมาณการรายจ่าย 
งบบุคลากร             

- เงินเดือนข้าราชการ    7,161,960 บาท 
   - ค่าจ้างประจำ         -  บาท 
   -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   2,422,080 บาท 
        งบดำเนินงาน       

  - ครูจ้างสอนรายเดือน 18 อัตรา   2,361,600 บาท 
  - เจ้าหน้าท่ี  14 อัตรา    1,288,560 บาท 
  - พนักงานขับรถ  2 อัตรา      147,360 บาท 
  - นักการภารโรง 5 อัตรา      320,400 บาท 
  - ยามรักษาการ        324,000 บาท 
  - ค่าครองชีพ       789,600 บาท 

- ค่าตอบแทนธุรการ        500,000 บาท 
  - ค่าสอนนอกเวลา    2,100,000 บาท 
  - ค่าใช้สอยวัสดุ       657,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค      600,000 บาท 
 
 



34 
 

งบลงทุน 
  - ครุภัณฑ์      2,500,000 บาท 
  - ส่ิงก่อสร้าง                -  บาท 
 งบเงินอุดหนุนอืน่ ๆ 
          - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี     71,000    บาท 

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี        87,500    บาท 
งบรายจ่ายอื่น  
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา      15,000 บาท 
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ         20,000 บาท 
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   22,100 บาท 
- โครงการ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ     500,000 บาท 
- โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด        20,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ   90,000 บาท 
- โครงการอนุรักพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ      10,000 บาท 
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา      189,600 บาท 
- โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit -จิตอาสา)    232,000 บาท 
-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน     117,600 บาท 
 
     

 
 
 
     
  
   
     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบรายจ่ายอื่น 
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โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
1. ช่ือโครงการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

      ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นกัเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดย
พัฒนาการจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิต
อาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและภัยพิบัติต่างๆอีกท้ังสร้างคุณภาพและความเช่ือมั่นใน
การให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะช่าง
ชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

6.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจซ่อมสร้าง
สร้างอาชีพให้กับชุมชน (Build) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น 

6.4 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์  
มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
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6.5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 
7.1.2.บุคลากร             จำนวน      66  คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  
          ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิต

ประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของ
ประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย ประชาชนมีความรู้ใน
การใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ   เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวัน
ของครัวเรือน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

    
 

       

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
           เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา  เงินงบรายจ่ายอื่น  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประมาณการท่ีจะได้รับ 232,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

          ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ  
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10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำ อบต.  ดำเนินการ ในภารกิจซ่อมสร้าง, สร้างอาชีพให้กับ

ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)  
10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

- เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ์
ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลด
รายจ่าย ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ   
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการอาชีวะอาสา 

1. ช่ือโครงการ โครงการอาชีวะอาสา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
  4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา โดยให้
สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดต้ังศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อตรวจสภาพรถและให้บริการ
ประชาชน ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ได้ให้คำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ใน
ด้านทักษะวิชาชีพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ จึงจัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ จากประสบการณ์การจริงในการ
ให้บริการแก่ประชาชน  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และมีความรู้และทักษะ 
 พื้นฐานด้านวิชาชีพ 

6.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของสถานศึกษาและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 
7.1.2.บุคลากร        จำนวน      66  คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  
                 ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีนอกเหนือจากการเรียน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ออกบริการโครงการอาชีวะ
อาสาช่วงเทศกาลปีใหม ่
  3.2 ออกบริการโครงการอาชีวะ
อาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
  

   
 

     

  
 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เมษายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
           เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา  เงินงบรายจ่ายอื่น  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประมาณการท่ีจะได้รับ 200,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          พัฒนาความรู้การบริการและเป็นการฝึกอาชีพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนแดน 
1. ช่ือโครงการ โครงการ ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนแดน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
      นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นนักเรียนท่ีเรียนในหลักสูตรสายสามัญ ทำให้ไม่ได้

รับการส่งเสริมความรู้ทางสายอาชีพเท่าท่ีควร โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ท่ีจะให้ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นนำไปเป็นแนวทางการดำเนิน
ชีวิตประจำวันหรือส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระในโอกาสต่อไป 

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ 
6.2 เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ 
6.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนผู้สนใจ ได้
ฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน 2 รายวิชา รายวิชาละ 50 คน 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนผู้สนใจ ได้รับความรู้
และทักษะวิชา โดยสามารถนำความรู้ท่ีได้มานั้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพอิสระ 

 
 
 
 



41 
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ออกบริการสอนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

    
   

     

  

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม  2565 
8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ออกให้บริการวิชาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในบริเวณ

จังหวัดอุบลราชธานี 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

รองบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
- ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนผู้สนใจ 

จำนวน 2 รายวิชา รายวิชาละ 50 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 100 คน  
  10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         - นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนผู้สนใจท่ีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ     

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ ) 
1. ช่ือโครงการ โครงการ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ( 108 อาชีพ ) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
      การบริการวิชาชีพให้กับชุมชน เป็นการฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

รู้จักเสียสละเพื่อประโยชนของส่วนรวม นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนสังคมโดยท่ัวไปรู้จัก
สถานศึกษาดีขึ้นเป็นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย 

 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาชีพพื้นฐานให้กับประชาชน  
6.2 เพื่อฝึกอบรมวิชีพแก่ประชาชนผู้สนใจ 
6.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การและวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่สังคม 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   ประชาชนผู้สนใจใน 8 สาขาวิชาชีพๆละประมาณ 50 คน รวมทั้งหมด 
400 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ 

7.2 เชิงคุณภาพ ประชาชนในท้องถิ่นชนบทได้รับการช่วยเหลือ และนักเรียน นกัศึกษา ได้รับความรู้
และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ออกบริการสอนอาชีพ 108 อาชีพ
ให้กับชุมชน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 

        

  

  
8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เมษายน  2565 
8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ออกให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน ภายในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการค่าวัสดุและอุปกรณ์  สาขางานละ 3,000 บาท จำนวน 8 สาขางาน  
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 24,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

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

  10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ  

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ  

  ประจำปีงบประมาณ 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน   จำเป็นต้องอาศัยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที ่มีการใช้ความคิด   ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั ้งในรูปแบบขององค์

ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ซึ่งการจะดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้  จำเป็นต้อง

อาศัยผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทาง

ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็มจาก

การจบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่   มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่าจะ

สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตในโลกของการเปลี่ยนแปลงได้   และเพื่อตอบสนอง

แนวทางการพัฒนาประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อย

อยู ่ สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการและการ 

สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอ 

            วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา

นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบ

ออกไปมีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น   

การเปิดวิชาเรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้า 

ในช่วงท่ีมีกิจกรรม  การสนับสนุนการดำเนินการบริษัทจำลอง  รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเรียนรู้ รูปแบบ

และแนวทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา  โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและ

สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะไปยังนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
           6.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์และการเรียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ      

6.2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การ

บริการ การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ

กิจการ/ธุรกิจ 

 6.3 เพื่อจัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน 

เช่น จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  จำนวน   45 คน 

2.  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     จำนวน     9      คน 

3.  แผนธุรกิจ          จำนวน    9 แผน 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
การเขียนแผนธุรกิจ การเป็น
ผู้ประกอบการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
 
 
 
 
 

         

  
 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยกรอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน  งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ได้พัฒนาองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์และการเรียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
         10.2 ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การตลาด การ

บริการ การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ

กิจการ/ธุรกิจ 

 10.3 ได้จัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่ผลงาน 

เช่น จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นต้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
      11.1  สรุปรูปเล่มโครงการ 

            11.2 ภาพถ่าย   
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โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาแบบครบวงจร   

1. ช่ือโครงการ   โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร   

  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างจริงจัง สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษาแห่งชาติ  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการใหม่  สร้างองค์ความรู้เชิงพาณิชย์  สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  วิธีการขาย วิธีดูแลและบริการ

แบบใหม ่ คอยให้คำปรึกษาแนะนำให้ความช่วยเหลือจนมีความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 

 โดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงได้จัด

โครงการอบรมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  เพื่อนำครู – อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเยี่ยมชมสถาน

ประกอบการ เพื่อให้เห็นสภาพขององค์กรและประสบการณ์จริง ในการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนนักศึกษามีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล เห็นบรรยากาศการทำงาน กระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาสามารถก้าว

ไปสู่ความสำเร็จในทางธุรกิจได้ สามารถเข้าใจแนวคิด ปัญหาอุปสรรค แนวทางเตรียมการสร้างอาชีพช่วยให้

เกิดรายได้ เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหาการว่างงานอันจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวมากขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการได้ เห็นการทำงานของผู้ประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ 

2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องของอาชีพ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระตามนโยบายของรัฐบาล 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ   

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

  7.2 เชิงคุณภาพ  

   นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการณ์และทักษะในการดำเนินธุรกิจ

อย่างเป็นระบบ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 โครงการศึกษาดูงาน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

            

 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน  งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนนักศึกษาได้รับทักษะในเป็นผู้ประกอบการได้ เห็นการทำงานของผู้ประกอบการท่ีประสบ

ความสำเร็จ 

 2. นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องของอาชีพ 

 3. นักเรียนนักศึกษาได้รับแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระตามนโยบายของรัฐบาล 

11. การติดตามและประเมินผล   

 1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

   2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 

   3. จากแบบสอบถาม 
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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 

1. ช่ือโครงการ   โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แผนกสามัญสัมพันธ์  และงานกิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน   

พระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ซึ่งในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ี

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ เพื่อเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

  6.1 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  6.2 ให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 

 6.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น

ผลงานอันเป็น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 12 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำ

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  

 10.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานท่ี

หลากหลาย 

 10.3 ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 

11. การติดตามและประเมินผล   

 1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

   2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 

   3. จากแบบสอบถาม 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E TQ E) 
1. ช่ือโครงการ   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E TQ E) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะส้ันในการพฒันาฝีมือและ 
ความ เช่ียวชาญเพื่อให้แรงงานมีทักษะ ความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 
4.0 ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
สร้างโอกาสทาง การศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ในการ ดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในช้ันปีสุดท้าย 
รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานทำ  ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพก่อนท่ีจะออกไปทำงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนา ทักษะและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ศักยภาพในสาขาอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของสถาน ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และเพื่อให้สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพกำลังคนสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและ
พัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับ เทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันฐานสมรรถนะ ครั้งท่ี 3 ร่วมกับ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ช้ันปีสุดท้าย และ ประชาชนท่ัวไป ให้มีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น ท้ังในส่วนท่ีเป็น ความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
อิสระ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบ อาชีพได้จริง ลักษณะหลักสูตรต่อยอดหรือเพิ่มทักษะ
ใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน  
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนท่ัวไป ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและ ตลาดแรงงาน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ 
ความสามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่น แก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาท่ี
ขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
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6. วัตถุประสงค์ 

 6.1  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine of 
Growth : S-Curve, New S-curve) และ Thailand 4.0  

6.2  ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยให้มี Skill, 
English และ Ethics 

6.3 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้าย คือ นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ท่ี 

ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพิ่มทักษะให้หลากหลาย มีสมรรถนะท่ีเข้มข้น เพื่อประกอบอาชีพตรงตาม

ความ ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

7.2 ประชาชนท่ัวไป เช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ท่ีต้องการ เพิ่ม

ทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเช่ียวชาญ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

       
 
 
 
 
 

     

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1   ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine of 
Growth : S-Curve, New S-curve) และ Thailand 4.0  
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10.2   ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยให้มี 
Skill, English และ Ethics 

10.3 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

11. การติดตามและประเมินผล   

 1. จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

   2. จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงาน 

   3. จากแบบสอบถาม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร  

1. ช่ือโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร  

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

- การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ      

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มันโยบายในการยกระดับและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการ

อาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้อง

กับความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและในระดับนานาชาติ การดำเนินงานความ

ร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น    

โดยดำเนินกิจกรรมการอบรมทักษะทางภาษาต่างประเทศและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องสอดรับและจำเป็นให้นักเรียน 

นักศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของ

ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

6.2  เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ  ด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา  

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ   

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม 

7.2เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
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วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

       
 
 
 
 
 

     

 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ครูผู้สอนได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาต่างประเทศ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

บริบทองสถานศึกษา และสอดรับกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การติดตามและประเมินผล   

11.1 จากสรุปผลจากการใช้แบบประเมิน 

11.2 สรุปผลการดำเนินการ 
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โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ  

1. โครงการ   พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ  

2. ช่ือบุคคล / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 

3. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  

                                    โครงการตามภาระงานประจํา 

                                    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้/ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

          4.1 สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มันโยบายในการยกระดับและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการ 

อาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้อง

กับ ความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและในระดับนานาชาติ การดําเนินงานความ

ร่วมมือด้าน การจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาสู่ ความเป็นนานาชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน โดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา ให้กับครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ตลอดจน

การปรับเปลี่ยน แนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศใน

การจัดการเรียนการ สอน  

6. วัตถุประสงค์ 

          6.1  เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

          6.2  เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้กับครูผู้สอน  

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 

          7.1 เชิงปริมาณ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จํานวน ๔๑ คน เข้ารับการอบรมสัมมนา 

          7.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอน เรียนรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่าง 
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8. กิจกรรมและข้ันตอนดําเนินการ 

          8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

       
 
 
 
 
 

     

 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 

         แหล่งท่ีมาเงิน      เงินงบประมาณ     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       เงินบํารุงการศึกษา 

         จํานวนเงินดําเนินโครงการ  งบ สอศ. 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

        10.1 ครูผู้สอนได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ  

        10.2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาต่างประเทศ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา และสอดรับกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การติดตามและการประเมินผล 

11.1 จากสรุปผลจากการใช้แบบประเมิน  

11.2 สรุปผลการดําเนินการ ตามวงจรคุณภาพ PDCA 
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โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
1. ช่ือ โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    

  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มปริมาณผู้เรียน สร้างและการกระจายโอกาส 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การออกกลางคันของผู้เรียนเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการออก

กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

กำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และลด

ความสูญเปล่าของงบประมาณการศึกษา จึงกำหนดนโยบายลดปัญหาการอออกกลางคันของผู ้เร ียน

อาชีวศึกษา เพื่อให้อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ โดยเริ ่มนโยบายส่งเสริมให้

สถานศึกษาทำการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน โดยการคัดกรองผู้เรียน และจำแนก

ออกเป็นกลุ่มเส่ียง กลุ่มปัญหา และกลุ่มปกติ เพื่อให้สามารถดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตรงกับสภาพท่ี

แท้จริงของผู้เรียน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ในระบบดูแลผู้เรียนของสถานศึกษา  

6. วัตถุประสงค์  
6.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบติดตามผู้เรียน 

6.2 เพื่อให้การดำเนินงานครูท่ีปรึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ เกิดผลดีต่อสถานศึกษาสังคม และชุมชน 

 6.3 เพื่อติดตามผู้เรียน ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหากรณีมีปัญหาและส่งเสริม ผู้เรียนท่ี

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปกครอง วิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา จำนวน  1,191  คน 

     7.2 เชิงคุณภาพ  ติดตามผู้เรียน ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหากรณีมีปัญหาและส่งเสริม 

ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปกครอง วิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ติดตามและสำรวจข้อมูล 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

         
 
 
 
 

   

  

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระยะเวลา เดือนมิถุนายน  2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา   งบรายจ่ายอื่น 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ งบ สอศ. งบประมาณท่ีคสดว่าจะได้รับ 15,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
10.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนำมาติดตามปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา  

 10.3 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่บุตร หลาน จากสถานศึกษา 
 10.4 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือ โครงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ครูท่ีปรึกษาได้ทราบถึง ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งจะทำให้นักเรียน     นักศึกษามี
ความมัน่คงและเช่ือมั่นในการเรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การออกกลางคันของผู้เรียนเป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
กำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตร และการบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และลด
ความสูญเปล่าของงบประมาณการศึกษา จึงกำหนดนโยบายลดปัญหาการอออกกลางคันของผู ้เร ียน
อาชีวศึกษา เพื่อให้อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ โดยเริ ่มนโยบายส่งเสริมให้
สถานศึกษาทำการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน โดยการคัดกรองผู้เรียน และจำแนก
ออกเป็นกลุ่มดูแล กลุ่มเป็นห่วง และกลุ่มใส่ใจ  

 

6. วัตถุประสงค์  
6.1  เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาแต่ละคน 
6.2  เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
6.3  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,191 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

ครูท่ีปรึกษาเข้าใจถึง ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกลางคันของผู้เรียน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจข้อมูล นักเรียน นักศึกษา 
เช่น ประวัติ แบบคัดกรองผู้เรียน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1  อัตราการออกกลางคันลดลง 
10.2  ครูท่ีปรึกษาให้คำปรึกษากับนักเรียน นักศึกษาอย่างมีศักยภาพ ถูกต้องและเป็นระบบ 
10.3  ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

11. การติดตามและประเมินผล  
จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

1. ช่ือโครงการ  โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนว  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.   เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน   จำเป็นต้องอาศัยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที ่มีการใช้ความคิด   ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั ้งในรูปแบบขององค์

ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ซึ่งการจะดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้  จำเป็นต้อง

อาศัยผู้ที ่มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาใน

ทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามให้ผู้ท่ีจบการศึกษาหรือผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบน

เข็มจากการจบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่า

จะสามารถเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรู้เพียงพอท่ีจะเติบโตในโลกของการเปล่ียนแปลงได้  และเพื่อตอบสนอง

แนวทางการพัฒนาประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ท่ีสนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อย

อยู่  สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการและการ

สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอ 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา

นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากเป็นนโยบายของวิทยาลัยท่ีจะผลักดันให้นักศึกษาท่ีจบ

ออกไปมีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ในปัจจุบันวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น  การ

เปิดวิชาเรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  การฝึกนักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงที่มี

กิจกรรม  การสนับสนุนการดำเนินการบริษัทจำลอง  รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาแลกเรียนรู้รูปแบบและแนว

ทางการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา  โดยคาดว่าจะทำให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมและสร้าง

โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะไปยังนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

           การจัดการเรียนการสอนท่ีดีควรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จัดให้

นักเรียนได้รับความรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ธุรกิจตู้น้ำด่ืมหยอดเหรียญ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีช่วย

ปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้า การให้บริการ การ

จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป จึงได้จัดทำ

โครงการนี้ขึ้นมา 
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6. วัตถุประสงค์  

6.1. เพื่อฝึกการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพแก่นักเรียนเพื่อฝึกการปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 

    6.2. เพื่อฝึกระบบการบริหารจัดการธุรกิจ 

      6.3. เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน นักศึกษา     จำนวน   5      คน 

2.  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ    จำนวน    1      คน 

3.  แผนธุรกิจ     จำนวน   1      แผน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการชายและให้บริการสินค้า 

 2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

       
 
 
 
 
 

     

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการขายและให้บริการสินค้า 

      9.2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

      9.3. ชุมชนเกิดความศรัทธา เช่ือมั่น และยอมรับในโรงเรียน และให้ความร่วมมือมากขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  

จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 
(ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 
                     (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุ่น
แรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง
และความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญซึ่งมี
ผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 156/2557 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้
อยากลองต้องการเรียกร้องความสนใจต้องการค้นหาสร้างตัวตนสร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์
สุงกล้าเส่ียงทำส่ังท้าทาย เป็นผลทำให้ นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปท่ีเด็กและเยาชน 
 ดังนั้น งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) และครูบุคลากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมสนับสนุน 
การป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
6. วัตถุประสงค์ 
         1.  เพื่อดำเนินงานตามแผนการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เน้นการคัดกรองผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่ม
เส่ียง กลุ่มเสพ 
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 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน     
ทั้งในและนอกสถานศึกษานักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมโครงการ/กิจกรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปญัหายาเสพติดและรณรงค์ยาเสพติดท้ังใน
และนอกสถานศึกษา   
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 อบรมยาเสพติด 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

         
   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  งบราจ่ายอื่น ๆ 

จำนวนเงินดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเงิน  20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา 
 10.2 นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมการอบรมนำมาขยายผลกับ
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 



66 
 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
1. ช่ือโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนว  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 44.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    

  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มปริมาณผู้เรียน สร้างและการกระจายโอกาส 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้อนุมัติแผนและให้โอนจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ จากแผนและ

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพ และแผนพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ (สอศ.) ได้โอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานศึกษา

ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งมาตรฐานของทางราชการ ว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติ

ก ิจกรรมในชีว ิตประจำว ันหรือเข้าไปมีส ่วนร่วมทางสังคม เน ื ่องจากมีความบกพร่องทางการได้ยิน                  

การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา หรือความบกพร่องอื่นประกอบกับมีอุปสรรค

ในด้านต่าง ๆ  

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพคนพิการ ปัจจุบันสภา

ห้องน้ำเก่า ชำรุด ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาสายอาชีพในคนพิการ

ช่วงวัยเรียน เสริมสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้

บริการในด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ห้องน้ำ ประจำปี 2564 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำให้สามารถให้บริการแก่ผู้พิการให้ได้รับความสะดวก สะอาด              

และปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

6.วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาให้คนพิการทุกช่วงวัย 

 6.2 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและการมีรายได้ การมีงานทำของคนพิการ 

 6.3 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ให้สามารถให้บริการคนพิการได้สะอาดสบาย 
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 6.4 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำ ได้รับความสะอาด ความพึงพอใจในด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาในสายอาชีพให้คนพิการทุกช่วงวัย 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 อบรมยาเสพติด 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

         
   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  งบราจ่ายอื่น ๆ 

จำนวนเงินดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเงิน  20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาในสายอาชีพให้คนพิการทุกช่วงวัย 

 7.2 เสริมสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการทำงานของคนพิการ 

 7.3 ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ความพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวก 

นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
1. ช่ือโครงการ   โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 สถานศึกษามีความจากเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษา
เพื่อปวงชนสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนาประเทศทุกด้านตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและความสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาพ
ปัญหาความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 คณะกรรมการวิทยาลัย ได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง ในการจะดำเนินงานพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน 
  6.2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   20  คน   
 7.2 เชิงคุณภาพ   บุคลากรสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคบับัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  20,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1. คณะกรรมการวิทยาลัยมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถร่วมกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
1. ช่ือโครงการ โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ข้าราชการท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความเหนื่อยยากตรากตรำ เพราะการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องแข็งแกร่งท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ได้เดินทางมาถึงจุด
สุดท้ายของชีวิตราชการถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้สร้างคุณประโยชน์ แก่ทางราชการและวิทยาลัยฯ จึงควรค่าแก่
การร่วมแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
6. วัตถุประสงค์ 
          6.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ 
 6.2 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      บุคลากรวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรวิทยาลัยฯ ระลึกถึงคุณค่าของการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับ
ทางราชการจนครบวาระเกษียณ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  50,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและบุคลากรที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
แห่งใหม ่
  10.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ โครงการตามภาระงานประจำ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ  :  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคลากรเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของฝ่ายบริหารท่ีจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติที ่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยตามแนวปฏิรูป
การศึกษาและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

6. วัตถุประสงค์ 
          6.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี                 
ท่ีสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดรูปธรรมและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนบริหารการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   66  คน   
 7.2 เชิงคุณภาพ   บุคลากรสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

  



73 
 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  - บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและบุคลากรที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
แห่งใหม ่
  10.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
1. ช่ือโครงการ เล้ียงต้อนรับและเล้ียงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและโยกย้ายสถานศึกษาใหม่              
เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับตำแหน่ง เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการทำงาน  ด้านสังคมและ                   
ด้านสติปัญญา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและใช้ประสบการณ์ในการทำงานมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ 

          6.1. เพื่อพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
          6.2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอนัดีงามตามประเพณีไทย   
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรวิทยาลัยฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7.2 เชิงคุณภาพ 
  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก 
ได้ร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  70,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและบุคลากรที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา
แห่งใหม ่
  10.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีในการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการไหว้พระ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ องค์พระวิษณุกรรมและศาล ประจำวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
1. ช่ือโครงการ ไหว้พระ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ องค์พระวิษณุกรรมและศาล ประจำวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ (เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา) 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีว่าเป็นกฎหมาย
แม่บททางการศึกษาและเป็นเงื่อนไขในการปฏิรูปการศึกษาไทย  ในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
แบบทั้งร่างกายและจิตใจนั้น การบริหารจัดการของสถานศึกษา จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

 งานบุคลากร ได้เล็งเห็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่งเสริมการเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  อีกท้ังยังเป็น
มรดกทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้สืบสานระลึกถึงและ
ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประจำปี 2564 ซึ่งจะประกอบไปด้วย การไหว้พระ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ องค์พระวิษณุกรรมและศาล ประจำวิทยาลัยฯ   
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
 6.2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามตามประเพณีไทย   
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรวิทยาลัยฯ  จำนวน 66 คน  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี   
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  9,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ กระตือรือร้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
1. ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ประเพณีสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ  ถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และ
สิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ  การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ เป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  แสดงให้เห็นถึง
การเรพนับถือผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนไทย  รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  และให้
ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง  และให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงได้จัดโครงการ
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ และคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม 
 6.2 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
 6.3 เพื่อให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เกิดความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรวิทยาลัยฯ ชุมชน จำนวน 150 คน  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ เห็นความสำคัญและคุณค่าประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงาม 
ครู อาจารย์ และบุคลากรท่ีได้รับโล่ และเกียรติบัตร มีขวัญและกำลังใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  
 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  5,000   บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ กระตือรือร้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ช่ือโครงการ โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มี

ครู อาจารย์ และบุคลากรท้ังหมด 66 คน ซึ่งได้สละเวลาปฏิบัติงาน และให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษาอย่าง

เต็มความสามารถ  เพื่อแสดงถึงความดีที่ครู อาจารย์ และบุคลากรได้ปฏิบัติมา วิทยาลัยจึงเห็นควรแก่การ

จัดทำโล่ และเกียรติบัตร เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู อาจารย์ และบุคลากร 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อมอบเกียรติบัตร เป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์และบุคลากรท่ีทำความดี 
 6.2 เพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากร ท่ีได้รับโล่และเกียรติบัตร ทำงานอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
      จัดทำโล่และเกียรติบัตร ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      ครู อาจารย์ และบุคลากรท่ีได้รับโล่ และเกียรติบัตร มีขวัญและกำลังใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในงานวันครู สถานท่ีจัดงานตามท่ี อศจ. กำหนด ใน
เดือน มกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  15,000   บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ กระตือรือร้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการจัดซ้ือวัสดุเอกสารการพิมพ์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุเอกสารการพิมพ์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา เกิดความคล่องตัวและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำห้องพัสดุและเครื่องถ่ายเอกสารอาคารอำนวยการ 

-  เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่องก๊อปป้ีปริ้นและกระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
                -   หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และหมึกพร้อมกระดาษไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้น    
                    จำนวน 1 เครื่อง  
 7.2 เชิงคุณภาพ  
       -  ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565   
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  - มีเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดสำเนาไว้อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
11. การติดตามและประเมินผล  

- จากการสรุปผลการดำเดินงาน 
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โครงการจัดซ้ือกล้องติดหน้ารถพร้อมเคร่ืองบันทึก 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อกล้องติดหน้ารถพร้อมเครื่องบันทึก 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุ (ยานพาหนะ)  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย  ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และรถยนต์ราชการส่วนมากเดินทางไปติดต่อ

ราชการภายในจังหวัดและต่างจังหวัดบ่อยครั้ง  ดังนั้นเพื่อความมั่นใจและใช้บันทึกเหตุสำคัญในกรณีท่ีเกิด

อุบัติเหตุทางรถยนต์สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานและพยานทางด้านภาพถ่ายได้นั้นรวมถึงเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของราชการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงจัดทำโครงการจัดซื้อกล้องติดหน้ารถ

ราชการนี้ขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 - เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
                -   กล้องติดรถยนต์   จำนวน 5  ตัว   
 7.2 เชิงคุณภาพ  
       -  ผู้เดินทางมีความปลอดภัยต่อการใช้รถมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565   
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน       เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  -  ลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน 

 -  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  

- จากการสรุปผลการดำเดิน/รูปภาพ 
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โครงการต่อประกันภัยรถยนต์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการต่อประกันภัยรถยนต์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุ (ยานพาหนะ) ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย  ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2548  และวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เห็นชอบ

หลักเกณฑ์การทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและอนุมัติหลักการให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาค

บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งรถส่วนราชการท่ีสามารถจัดทำประกันภัย

และเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยจะต้องเป็นรถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรถราชการ    

พ.ศ.2535 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายประกันภัยรถส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวาริน

ชำราบ  จึงได้จัดทำโครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการนี้ขึ้นราชการนี้ขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

 - เพื่อใหค้วามคุ้มครองต่อบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ รถยนต์ส่วนราชการ  จำนวน  7  คัน   
 7.2 เชิงคุณภาพบุคลากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ  ได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน       เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 30,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 -  เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

 -  ทรัพย์สินและบุคลากรของทางราชการได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 - จากการสรุปผลการดำเดิน/รูปภาพ 
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โครงการจัดซ้ือโปรแกรมบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัสดุ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย  ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการควบคุมพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง

จํานวนพัสดุ ท่ีหน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการโดยการจัดทํา บัญชีหรือทะเบียน จําแนกประเภท และรายการของ

พัสดุ พร้อมท้ัง ให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุท่ีได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ เพื่อใช้

เป็นข้อมูล ทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บดูแล

บํารุงรักษา พัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทําให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทําให้เกิดความ

สูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุงรักษา หรือหมดความจําเป็น สมควรท่ีจะจําหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน        

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ กํากับ

ดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการท่ีเป็นระบบและระเบียบ เพื่อให้การ

ดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น  โปรแกรมสำเร็จรูปงาน

พัสดุ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน

และเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการสําหรับใช้ในการตรวจสอบเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการต่อทางราชการสูงสุด  

6. วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อจัดหาโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 

 -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
                -   โปรแกรมสำเร็จรูปงานพัสดุ  จำนวน 1 โปรแกรม 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
       -  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม  2564 – กันยายน  2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน       เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 200,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 -  มีโปรแกรมในการทำปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 -  เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

11. การติดตามและประเมินผล  
- จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. ช่ือโครงการ    ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอคล้องกับพันธกิจวิทยาลัย  ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานอาคารสถานท่ีมีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา ให้มีความสะอาด สวยงามและมีความพร้อมของสถานที่  ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิ

ทัศน์  อาคารเรียน อาคารประกอบการบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดต่อการจัดการศึกษารวมทั้งเกิดความพึงพอใจต่อผู้ที่เข้ามา

ติดต่อใช้บริการ  ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษาขึน้ 

6. วัตถุประสงค์ 
-   เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม  น่าอยู่ น่าทำงาน 

 -   เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 -   เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 

 -   เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพมากขึ้นและคลอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในวิทยาลัยฯ 

 -   เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100% 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1 ได้อุปกรณ์ทำความสะอาดท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 
  7.1.2 ได้ระบบประปาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  จำนวน  1  ระบบ 
  7.1.3 ได้ระบบไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพมากขึ้น    จำนวน  1  ระบบ 
  7.1.4 ได้สวนหย่อมท่ีสวยงามบริเวณภายในวิทยาลัยฯ 
  7.1.5 ได้อาคารท่ีมั่นคงและสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความพร้อมต่อการใช้งาน 
  7.1.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1  สร้างสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน 

7.2.3  มีระบบการประปาและระบบไฟฟ้าท่ีทันสมัย คลอบคุมทุกพื้นท่ีภายในวิทยาลัยฯ 

 7.2.4  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
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 7.2.5  อาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและใช้งานได้ร้อยละ 100% 

 7.2.6  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 9.1  จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด     25,000 บาท 
 9.2  ซ่อมแซมระบบประปา              15,000 บาท 
 9.3  ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า                15,000 บาท 
          9.4   ปรับปรุงสวนหย่อม      20,000 บาท 
 9.5   ซ่อมแซมอาคาร       20,000 บาท 
 9.6   ลดความเส่ียง         2,500 บาท 
 9.7   ประเมินความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ี    2,500 บาท 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 100,0000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาเกิดความสวยงาม 
 10.2  อาคารสถานท่ีต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 10.3  ระบบประปาและระบบไฟฟ้ามีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
 10.4  ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้สถานท่ี  
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 สรุปผลการดำเนินงาน/รูปภาพ 
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โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจำ 

          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มี

คุณภาพ และมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และระบบส่ือสารต่าง ๆ จึง

ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯเมื่อนักเรียนเข้ามา

อยู่ในวิทยาลัยฯ  และควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือนักเรียนขึ้นมา

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบแนวการปฏิบัติที ่ชัดเจนและเป็นไปในแนวเดียวกันตลอดจนส่งเสริมให้

นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโตขึ้น

เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระเบียบของทางราชการ ว่าด้วย การควบคุมความประพฤติ

นักเรียน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน การลงโทษนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวาริน

ชำราบ จึงได้มีการจัดทำคู่มือนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียนต่อไป 

6.  วัตถุประสงค์ 

  6.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 

     6.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

      6.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์

ท่ีดีของครู 

     6.4  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

     6.5  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  

     6.6  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวทิยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
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7.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ  นักศึกษาทุกคนได้รับคู่มือนักเรียนไปไว้  สำหรับเป็นแนวปฏิบัติตามในด้านระเบียบ

วินัยและนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้ดีขึ้น  

 7.2  เชิงคุณภาพ  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา 

และเป็นศิษย์ท่ีดีของครู 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 8.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 8.2  ช่วงเดือน  มีนาคม –  พฤษภาคม  ของทุกปี  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ 

            

3.  ดำเนินการตามแผนท่ี

กำหนด 

            

4.  สรุปและประเมินผล             

 

9.  แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
      จำนวนเงินดำเนินโครงการ 40,000 บาท 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1   เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 

     10.2   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

      10.3   เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็น

ศิษย์ท่ีดีของครู   

11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 11.1  จากการสังเกต 

 11.2  จากแบบสอบถามประเมินผล 
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โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ด้านการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึง

และเสมอภาค 

5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากท่ี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลา 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้เวลา 2 ปี 

ตามลำดับ ท้ังนี้ผู้สำเร็จการศึกษาก็จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของ งาน

พัฒนาหลักสูตรและการสอนและงานวัดผล ซึ่งงานทะเบียนก็จะเป็นผู้รวมผลการเรียนและขออนุมัติการสำเร็จ

การศึกษาต่อไป 

โดยภาระหน้าท่ีของงานทะเบียน จากท่ีดำเนินการรับนักศึกษาเข้าจนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา งาน

ทะเบียนก็จะดำเนินการจัดทำใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ตัวตนเองและนำไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษา

ต่อหรือหางานทำต่อไป 

งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบใบประกาศ พร้อมใบแสดงผลการเรียนให้แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาตามสาขางานท่ีเรียน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักศึกษาท่ีสามารถผ่าน

อุปสรรคต่างๆ มาจนกระท่ังสำเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสาร้างจิตสำนึกความผูกพันระหว่าง

สถานศึกษากับตัวนักศึกษา โดยผู้อำนวยการเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนให้แก่

นักศึกษาเอง  

6.  วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
6.2  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถาบัน 

 6.3  เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
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7.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.2   จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564  จำนวน 349 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
 7.2.1  เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาจากศิษย์เก่า 

  7.2.2  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาให้เกิดข้ึน 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 8.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 8.2  เวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม 2564 

 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดประชุมหารือหรือจัดทำเอกสาร             

3.  เตรียมงาน             

4. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์                              

5. ประเมินผลงาน             

6.สรุปผลและรายงานผล             
 

9.  แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ     เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
      จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000 บาท 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1   เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 10.2   เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อวิทยาลัยฯ  
 10.3   เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 11.1  จากการสังเกต 

 11.2  สรุปผลการปฏิบัติเป็นรูปเล่ม 
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โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

1.  ช่ือโครงการ  โครงการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ด้านการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา อย่างมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค จัดและส่งเสริมการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึง

และเสมอภาค 

5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจำปีการศึกษา ทุก ๆ ปี วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา มอบตัวและลงทะเบียนในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการนั้น เพื่ออำนวย

ความสะดวกและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการและขออนุมัติ

โครงการในการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ท่ีมีการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา 

ในวันหยุดราชการตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

6.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 

    5.2  เพื่อเป็นการตอบแทนขวัญและกำลังใจบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

         5.3  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

     5.4  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  

     5.5  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวทิยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 

7.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ 

 7.1.1  นักศึกษานักศึกษา และผู้ปกครองท่ีมามอบตัวลงทะเบียน จำนวน 346 คน 
 7.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 40 คน  
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 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  จำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
  7.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ี 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 8.1  งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 8.2  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน –  เมษายน  ของทุกปี  

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             

3.  ดำเนินการตามแผนที่กำหนด             

4.  สรุปและประเมินผล             

 

9.  แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
      จำนวนเงินดำเนินโครงการ 11,400 บาท 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 

    10.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     10.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็นศิษย์

ท่ีดีของครู    

11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 11.1  จากการสังเกต 

11.2  จากแบบสอบถามประเมินผล 
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โครงการจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS  
1. ช่ือโครงการ จัดทำโปรแกรมบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 4.2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วยในปัจจุบันเป็นยุคที่มุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยี ดังนั้นการบริหารงานอาชีวศึกษา RMS จึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะนำระบบบริหารจัดการ RMS เข้ามาใช้เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้เกี่ยงกับการบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  
 งานบริหารงานท่ัวไป ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS เป็นระบบ
ท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ทันยุคสมัยของเทคโนโลยี  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อพัฒนาบริหารจัดการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
  6.2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรสะดวกและรวดเร็วลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน   66  คน   
 7.2 เชิงคุณภาพ   พัฒนาบริหารจัดการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  200,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1. บุคลากรวิทยาลัยฯได้รับการพัฒนาบริหารจัดการปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
  10.2 ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสะดวกและรวดเร็วลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 11.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์  

1.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

2.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

4.1   สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจ ัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการ
บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แห
ลงเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่  อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
 4.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง   ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

: รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ เพื่อ

พัฒนาประเทศให้มั ่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู ้จักใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมให้

สอดคล้องกับความต้องการและควร 

4.4 สอดคล้องนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้านการ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม หมายถึง การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนแสวงหา

ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ตั้งใจศึกษาในเรื่องที่เรียนและเรื่องที่สนใจ มีความอยากรู้และสงสัยใน

เรื ่องต่างๆ แสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้สื ่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น รักษา

วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง การเรียนรู้ ปฏิบัติตน และเห็นคุณค่าท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์ การสืบ

ทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ เช่น เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยและสามารถ

ปฏิบัติตามได้ เป็นต้น 

5.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร 

ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งข้อมูล ความเคล่ือนไหวต่างๆให้บุคลากร

ภายในวิทยาลัยได้รับรู้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องจัดทำ ข้อมูล ข่าวสาร 

กิจกรรม ผลงานของนักเรียน ครู และวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร โดยผ่านส่ือท่ี หลากหลายไป
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ยังภายนอก สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความนิยม เลื ่อมใสศรัทธา และมี ทัศนคติที ่ดี ในการ

บริหารงานของวิทยาลัยท่ีประสบผลสำเร็จ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตระหนักถึงความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัด

ระบบงานประชาสัมพันธ์ สามารถดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน จึงจำเป็นต้องวางแผน 

จัดโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบ ตลอดจนการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 

ได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

 6.  วัตถุประสงค์ 

 6.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราว ต่างๆ เหตุการณ์ปัจจุบันที่มทีประโยชน์ 

และมีสาระจากภายใน และภายนอกวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ  

    6.2  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกิจกรรม และผลงานของวิทยาลัย สามารถไปยังสถาบัน องค์กร 

หน่วยงาน ชุมชน รับทราบ ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง ท้ังภายในและภายนอกสถ่านศึกษา วิทยาลัย

การอาชีพวารินชำราบ สร้างภาพพจน์ ความเล่ือมใส และทัศนคติท่ีดี และเกิดประโยชน์ แก่วิทยาลัย  

         6.3  เพื่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา

ต่อๆไป อย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียน สายอาชีพ ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวาริน

ชำราบได้  

     6.4  เพื่อจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และชัดเจน  

7.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ 

 7.1.1  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
 7.1.2  ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการทราบความ
เคล่ือนไหวของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   

 7.2  เชิงคุณภาพ 
  7.2.1  จำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มข้ึน จากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
ชัดเจน ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  7.2.2  การดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 8.1  งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 8.2  ช่วงเดือน  พฤศจิกายน –  เมษายน  ของทุกปี  
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ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             

3.  ดำเนินการตามแผนที่กำหนด             

4.  สรุปและประเมินผล             

 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  30,000 บาท  
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1  ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา รับทราบถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

    10.2  กระจายข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยตรง 

     10. 3 เพิ่มปริมาณผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  

11.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 11.1  จากการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพในสถานศึกษา , ยอดผู้เรียนเพิ่มขึ้น  

 11.2  จากแบบสอบถามประเมินผลแบบออนไลน์ ,แบบสอบถามทางตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการ 
นักเรียน นักศึกษา 
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โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564 

1. ช่ือโครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและวิชาการ 
 

 
 
 



104 
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

    
        

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงิน 12,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
102.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค/ชาติ  ปี 2564 

1. ช่ือโครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค/ชาติ  ปี 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานและวิชาการ 
 

 
 
 



106 
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

    
        

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงิน 15,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
102.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
1. ช่ือ โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  4.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษา 
ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ ทำการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรวม
ไปถึงสิ ่งเสพติดในสถาบัน  ถ้านักเรียน นักศึกษาคนใดที่ป่วยก็จะสามารถรักษาได้ทันเวลา หรือที่มีโรค
ประจำตัวก็จะสามารถรู้จักวิธีท่ีจะปฏิบัติตนเมื่อมีการอาการกำเริบ  ส่วนนักเรียน นักศึกษาท่ีตรวจพบสารเสพ
ติดทางวิทยาลัยฯ  ก็จะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู ้ปกครองทราบเพื่อทำการรักษาต่อไป และเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อของนักเรียน นักศึกษาไม่ให้แพร่ให้ผู้อื่นติดเช้ือได้ 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านดูแลสุขภาพ อย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 

6.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
6.3.เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
5.4.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการดุแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ   

7.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,191    คน 

7.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       66    คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นกัศึกษา รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นักเรียน 
นักศึกษารู้จักปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ดำเนินการตรวจสุขภาพ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 

       
 
 
 
 
 

     
 
 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ณ ห้องประชุมรวมใจ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ    158,850 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

10.2 นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดุแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด 
10.3 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
10.4 วิทยาลัยปราศจากสารเสพติด 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการประกันอุบัติเหตุ 
1. ช่ือ โครงการประกันอุบัติเหตุ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                                    มนุษย์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในความปลอดภัยและเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและวิทยาลัยเรื่อง                      
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
6. วัตถุประสงค์  

6.1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
6.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้ใช้ค่าทดแทนในการดำรงชีวิตต่อไปในทุพพลภาพ 
6.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ 
6.4 เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รบัค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
6.5 เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตนักเรียน นักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,191    คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีหลักประกันอุบัติเหตุตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิกา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ    300,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยตามสิทธิ์ และวงเงินเอาประกันชีวติ
จากกรณีอุบัติเหตุ 

10.2 นักเรียนนักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันอุบัติภัย 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นกัศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 
1. ช่ือโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                                    มนุษย์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง 
ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ของ
สถานศึกษารวมท้ังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อสนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเน้นการ
สอนเพื่อความรู้คู่คุณธรรม 
6. วัตถุประสงค์  

6.1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทราบแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของ
สถานศึกษา 

6.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกิดวินัยในตัวเอง มีจิตสำนึกท่ีดี มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

6.3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถ ลด ละ เลิกสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร อันธพาลและการพนัน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1. เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565  ประมาณ  800  คน 
7.2. เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีเงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ    10,000 บาท 
9. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

9.1 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
 9.2 สถานท่ีดำเนินการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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 9.3 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

       
 
 
 
 
 

     

  
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในสายอาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาอย่างถูกต้อง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ 
 10.4 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพและ
ความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ของวิทยาลัยฯ 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
11.2 แบบสอบถาม 
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โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 
1. ช่ือ โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบหลักสูตร เป็นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ 
6. วัตถุประสงค์  

6.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู  

6.2 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกท่ีดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน  
6.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะจบการศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ประมาณ  400  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 6,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1.นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกท่ีดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน 
 10.2.นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะจบการศึกษา 
 10.3.นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
11.2 แบบสอบถาม 
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โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือ โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มและยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อ สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ท่ีจะศึกษาต่อท่ีมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
6. วัตถุประสงค์  

5.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ประมาณ  600  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัดของตน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ดำเนินการออกแนะแนว 
   3.2 จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้กับ
โรงเรียนในเครือข่าย 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

          
 
 
 
 
 

  

  



116 
 

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม  2565  -  มกราคม 2566 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 15,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1.นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับสถานศึกษาชัดเจน 
          10.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการจัดหาทุนการศึกษาสำหับนักศึกษา  
1. ช่ือ โครงการจัดหาทุนการศึกษา  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
  ยกระดับผู้เรียน 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากวิทยาลัยได้จัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านในทุกๆปีการศึกษา 
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. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีฐานะยากจน จำนวน 100 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 

          
 
 
 
 
 

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 10.2 สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
11.2 แบบสอบถาม 
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โครงการนิทรรศการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  กิจกรรมเปิดบ้าน Open House 
1. ช่ือ โครงการนิทรรศการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  กิจกรรมเปิดบ้าน Open House 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

 โครงการนิทรรศการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กิจกรรมเปิดบ้าน Open House               
จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ข้อมูล ให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้ทราบถึงกิจกรรม ข้อมูลรายละเอียด ข่าวสารท่ี
จำเป็นของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการตัดสินใจ และเป็นแนวทางการศึกษาต่อ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
นโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อให้มีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัด
และความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
6. วัตถุประสงค์  

5.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
5.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจในการเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ประมาณ  600  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัดของตน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของ
สถานศึกษาชัดเจน 
 10.2 นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
11. การติดตามและประเมินผล  

จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี มีสุขโดยใช้กระบวนการ

ทางลูกเสือ 

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี มีสุขโดยใช้

กระบวนการทางลูกเสือ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วย

ผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญที่่มี

คุณภาพ  มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการ

พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการ

ฝึกอบรมลูกเสือโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ ด้วย

การกระทำใช้ระบบหมู ่และกลุ ่มย ่อย  การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั ้น   มีเคร ื ่องหมายวิชา

พิเศษ   ฝึกอบรมตามความสนใจของผู้เรียนการใช้เพลง การเล่นและการเล่านิทานประกอบในการฝึกอบรม

ลูกเสือเน้นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาท่ีสร้างเยาวชน

ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการใน

โรงเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองรู้จักทำงาน
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เป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัย

เป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมงดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนิน

ชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง 
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  

รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

6.2 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับ

การพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ 

 6.3 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

           6.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จัก

เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

           6.5 เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 

  6.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกองลูกเสือวิสามัญให้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1.  ผู้กำกับลูกเสือ     จำนวน  15  คน 
  7.1.2.  ลูกเสือวิสามัญ     จำนวน  350 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

7.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี 

 รู้จักบทบาทหน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
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8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
7.1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาลูกเสือ 
7.1.2 กิจกรรมร่วมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 
7.1.3 กิจกรรมร่วมวันวชิราวุธ 25 
พฤศจิกายน 
7.1.4 กิจกรรมประเมินมาตรฐานกอง 

            

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ลูกเสือวิสามัญ 
7.1.5 โครงการ Day Camp   
7.1.6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
7.1.7 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
7.1.8 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจราจร 
7.1.9 กิจกรรมลูกเสืออาชีวะบริการ 
7.1.10 กิจกรรมลูกเสือยึดมั่นคำปฏิญาณ
และกฎลูกเสือ 
7.1.11 โครงการประกวดสวนสนาม
ลูกเสือ 
7.12 โครงการพิธีเข้าประจำกอง (ประดับ
แถบ 3 สี) 
7.13 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
28 กรกฎาคม 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564  – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
จำนวน   5,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  
รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

10.2 ลูกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่
ไปกับการพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 10.3 ลูกเสือวิสามัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จัก
เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 10.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 
 10.5 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันคริสต์มาส X’mas Day  
ประจำปีการศึกษา  2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันคริสต์มาส 
                    X’mas Day ประจำปีการศึกษา  2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

     ด้วยนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศไทยต้องก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเตรียมความพร้อม

ของภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา จึงได้มีความสำคัญมากขึ้น 

      วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาได้

ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

ภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” ซึ่ งได้กำหนดไว้อยา่ง

ชัดเจนในกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน) ข้อท่ี 34 ระบุว่า “ภาษา

ท่ีใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) จึง

ได้กำหนดจัด โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันคริสต์มาส X’mas 

Day เพื่อพัฒนาทักษะระดับต้นในการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อพร้อม

รับมือความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังการจัดต้ังประชาคมอาเซียน  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางภาษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

6.2 เพื่อได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของวฒันธรรมตะวันตก วันคริสต์มาส 

 6.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมอาชีวศึกษาไปสู่สากลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

          

 

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

       10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
        10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมอาชีวศึกษาไปสู่สากลกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
11. การติดตามและประเมินผล  

จากแบบสอบถาม 
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โครงการแข่งขันกีฬา 
1. ช่ือโครงการ โครงการแข่งขันกีฬา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากส่ิงเสพติด อบายมุข
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้ กีฬาช่วยให้มีสุขภาพท่ีดี เนื่องจากการการออกกำลังกาย 
เปรียบเสมือนท่ีขาดไม่ได้ และยังให้ประโยชน์อีกมากมาย นักเรียนนักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างหลังจากการ
เรียนให้เกิดประโยชน์ ท้ังยังทำให้มีความสามัคคีในหมู่เพื่อนท้ังในภาควิชาและต่างภาควิชาจากการเล่นกีฬา ให้
ห่างไกลจากยาเสพติด ทุกคนต่างก็ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของกีฬาท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย
และจิตใจ กีฬามิได้จำกัดเพียงกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่
กีฬายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ 
 จากความสำคัญของกีฬาดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
กิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งเป็นการเช่ือมความสามัคคีและผลิตนักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
สามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความ
สงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังท่ีสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล่นกีฬาไม่พึงพาส่ิงเสพติดและ

อบายมุข 

6.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียนนักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เล่น

กีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

6.4 เพื่อมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ภาคและชาติต่อไป 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 แข่งขันกีฬา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 

        

    

 8.2 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงิน 40,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาส่ิงเสพติดและอบายมุข 

10.2 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

10.3 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

1. ช่ือโครงการ โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย  

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  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 
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6.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้รักสามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คคณะ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1.  ผู้กำกับลูกเสือ     จำนวน  15  คน 
  7.1.2.  ลูกเสือวิสามัญ     จำนวน  350 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ ระดับภาค 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

   
   

      

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  30,000  บาท 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้ในการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้เป็น

ประสบการณ์ตรง 

10.2. นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 
1. ช่ือ โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตอบสนองนโยบายดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงต้องจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ต่างๆ สำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ท่ีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเบ้ืองต้น 
6. วัตถุประสงค์  
 6.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับยาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการรักษา 
 6.2  เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

6.3  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ   

7.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,191    คน 

7.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       66    คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน นกัศึกษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคบับัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ จำนวน   10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ยาและเวชภัณฑ์มีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 

10.2 บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
10.3 ให้ความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการการจัดซ้ืออุปกรณ์เพื่อคัดกรองและควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
ชุดตรวจโควิด ATK 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา  
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID - 19)          
มีการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     
จึงมีนโยบายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู บคลากรทางการศึกษา และบุคลากรท่ัวไปท่ีมาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยฯ 
ในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 1/2564 จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อควบคุมป้องกันเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาด
ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีมาตรการลดความเส่ียงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศอนาคต 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในวิทยาลัยฯสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
 5.2 เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันการติดเช้ือของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้ส่งผอกระทบ 
ต่อสุขภานักเรียน ครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึก 
 5.3 เพื่อใหว้ิทยาลัยฯปราศจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
6.เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 บุคลากร              จำนวน  69  คน 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  830   คน 

6.2เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สามรถลดความเส่ียงและป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 วางแผนกโครงการ/เขียนโครงการ 
7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ 
7.3 จัดทำส่ังมอบหมาย 
7.4 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
7.5 ดำเนินการตามโครงการ 
7.6 วัดผลประเมินผลโครงการ 
7.7 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
7.8 ระยะเวลาในดำเนินการ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 
     ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
    แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ จำนวน   10,000 บาท 
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโร 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  
          9.2 นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรการทางศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ไม่ติดเช้ือของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 9.3 วิทยาลัยฯปราศจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
10. การติดตามและประเมินผล 
          สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
1.ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจำ 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดการแนะแนวนักเรียนนักศึกษา 
 เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อบอกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ภายหลักจบการศึกษาและยังเป็น
กำลังใจแก่รุ่นน้องผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้ มีโครงการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาขึ้น เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนและแนะแนวแก่นักเรียนนักศึกษา 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1.เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

5.2.เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป 
6.เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1.  เชิงปริมาณ 
  6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ประมาณ  300  คน 
 6.2.  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1.  นักเรียน นักศึกษา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

-เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2565  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เป็นเงิน 2,000 บาท    
9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1.ได้รับข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา  
          9.2.เป็นแนวทางในการแนะแนวนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปท่ีดียิ่งขึ้น 
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
         10.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

1. ช่ือ โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อ สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ท่ีจะศึกษาต่อท่ีมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

6.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2564  จำนวน  400  คน 
 7.2. เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาต่อตามความถนัดของตน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

การออกแนะแนวโดยคณะครูและนักศึกษาท่ีจบจากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563   ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2564  ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1.นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับสถานศึกษาชัดเจน 
          10.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
11. การติดตามและประเมินผล  
          11.1.จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือ โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การติดตามและเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564  เพื่อรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
ภายหลังจบการศึกษาและยังเป็นกำลังใจแก่รุ่นน้องผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี โครงการติดตามข้อมูล
ผู้สำเร็จการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา โครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์  

6.1.เพื่อติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
6.2.เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
6.3.เพื่อเป็นข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ท่ีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564  ประมาณ  300  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ได้งานทำในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บังคบับัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1.ข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา 
 10.2.ระบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ยิ่งดีขึ้น 
 10.3.เป็นศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
11. การติดตามและประเมินผล  

จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) 
1. ช่ือ โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การศึกษาเป็นสิ่งที ่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้
ดำเนินงานและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6. วัตถุประสงค์  

6.1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
6.2 เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2565 ประมาณ  50  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 สร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 10.2 สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
11.2 แบบสอบถาม 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) 

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

- ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นส่ิงสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทุกด้าน ซึ่งงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานได้

ดำเนินงานและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และเงื่อนไขในการขอ 

กู้เงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นการสร้างโอกาสด้าน

การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา การดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) เป็นการสร้างความตระหนัก นกัเรียน นักศึกษา ถึงการชำระเงินคืนกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อ 

การศึกษา (กยศ.) หลังจากท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ จะได้เข้าใจเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ใน 

การชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสามารถชำระเงินคืนตามท่ีกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ) กำหนดเวลา 

5.วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงการชำระเงินคืนกองทุนเงนิให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) 

      5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ 

การศึกษา (กยศ.) 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

     6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประมาณ 60 คน 

     6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจในหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการชำระเงนิคืนกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ 

      เพื่อการศึกษา (กยศ) และตระหนักถึงการชำระหนี้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
    7.1 จัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระหว่าง  ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2564 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  1,000  บาท 
 



142 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีความตระหนักเข้าใจ 
เกี่ยวกับการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และชำระหนี้ได้ทันตามเวลาท่ีกำหนด 
 9.2 สามารถลดปัญหาการไม่ชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 จากผลการสรุปการดำเนินงาน 
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โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา  

1. ช่ือ โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จ

การศึกษา  

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้

นักศึกษาท่ีจบมีคุณภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของสังคมต่อไป  

6. วัตถุประสงค์  
6.1.   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อความต้องการของสถานประกอบการ 

6.2.   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีวินัย  มีคุณภาพมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประมาณ  300  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ สถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษา ทำงานอยู่หลังจบการศึกษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สำรวจผู้สำเร็จการศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน มีนาคม - เมษายน 2566 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 1,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 นักเรียน  นักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ีต้องการของ
สถานประกอบการ   
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
11.2 แบบสอบถาม 
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โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือ โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
   เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แกผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา  
 5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
6. วัตถุประสงค์  

6.1  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของ
นักเรียน นักศึกษาพัฒนานักศึกษาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเปล่ียนแปลงเรื่องวินยัในตัวเองมีคุณธรรมและจิตสำนึกท่ีดี 

6.3 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความตระหนัก และให้ความสำคัญท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยเฉพาะสาร 
เสพติดส่ือลามกอนาจารอันธพาลและการพนัน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 600 
คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วม
แก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ  ผู้บังคบับัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน    เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
10.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนำมาติดตามปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา  

 10.3 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่บุตร หลาน จากสถานศึกษา 
 10.4 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 แบบสอบถาม 
11.2 จากการสรุปผลในแบบฟอร์มการรายงานของครูท่ีปรึกษา 
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    

   4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผู้เรียน โดยทราบซึ่งปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันจัดการศกึษา 
คือ ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีแท้จริง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ บ้านเมือง
ต่อไป  ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก  ผู้ที ่ได้รับผลกระทบมากก็คือ  เยาวชน  ที่อยู ่ในสถาบันครอบครัวอัน
ประกอบด้วย พ่อ  แม่  ซึ่งมีเวลาให้ลูก ๆ น้อยลง  บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน  ติดตาม
พฤติกรรมของบุตรหลาน  ทำให้การดูแลเยาวชนไม่ท่ัวถึง  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  ด้วย
เหตุนี้  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน  อีกท้ังยัง
เป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน  เป็นการเสริมสร้าง  พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน 

 6.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
 6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางวิทยาลัยฯ และทางบ้าน 
 6.4  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.5  เพื่อให้ผู้ปกครองและบ้านใกล้เรือนเคียงประทับใจในโรงเรียนอยากเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 
                7.1.1 นักเรียน นักศึกษา        จำนวน     1,191    คน 
           7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อสถานศึกษาในการส่งลูก หลาน เข้ามาเรียน 
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                7.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีกำลังใจ และเรียนจบตามโครงสร้าง หลักสูตร   
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ครูที่ปรึกษา ออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

         
 
 
 
 
 
 

   

  

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน – สิงหาคม 2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และหมู่บ้านของนักเรียน นักศึกษา 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   จำนวน 10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
10.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองเพื่อนำมาติดตามปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา  

 10.3 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่บุตร หลาน จากสถานศึกษา 
 10.4 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือ โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. 
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   พัฒนาความรู้ให้แกครูท่ีปรึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาทำหน้าท่ีให้คำแนะนำแก่นักเรยีน นักศึกษา ผู้ปกครอง ท้ังในด้านการเรียนและ
ความประพฤติท่ีพึงประสงค์ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. วัตถุประสงค์  
6.1  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 6.2  เพื่อให้ครูได้ทำหน้าท่ีดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม                    
กับสถานภาพนักเรียน นักศึกษา จนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ 

6.3  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 6.4  เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูใหม่ในบทบาทหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 ระยะเดือน มีนาคม   2565 
7.2 ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 การอบรมและให้ความรู ้
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระยะเวลา  เดือน มีนาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10.2 ครูท่ีปรึกษาสามารถทำหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.3 นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น 
10.4 ครูท่ีปรึกษาสามารถจำแนกนักเรียน นักศึกษาออกเป็นกลุ่มดูแล กลุ่มเป็นห่วง กลุ่มใส่ใจ 
10.5 ครูท่ีปรึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน นักศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 แบบสอบถาม 
11.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการบริหารความเสี่ยงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  
1. ช่ือโครงการ โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
    4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
      4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                 และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปจัจุบัน / หลักการและเหตุผล  

โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือ 
ความนิยมให้เกิดข้ึนในชุมชน  และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ท่ีออกนอกสถานศึกษา
ไปแล้ว ช่วยลดปัญหาการหลบเรียน ปัญหาไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการ
พนัน และปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นกัศึกษา ได้ยิ่งขึ้น พร้อมท้ังเป็นการประชาสัมพันธส์ถานศึกษา
ให้ชุมชนภายนอกได้รู้ว่าสถานศึกษาได้ใส่ใจนักเรียน นักศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.   เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
6.2.   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน 
6.3.  เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความน่าเช่ือถือสถานศึกษาต่อชุมชน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 
7.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       66   คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1.  นักเรียน  นักศึกษามีคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้น 
7.2.2.  ชุมชนให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลนักเรียน นักศึกษา 
7.2.3.  ลดปัญหายาเสพติด การพนัน การออกกลางคัน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ออกสำรวจนักเรียน นักศึกษาตาม
พ้ืนที่แหล่งมั่วสุ่ม 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

       
  

   

  
 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          10.1.  ได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
          10.2.  ลดปัญหาของนักเรียน นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
          10.3.  ชุมชนมีความเช่ือมั่นในสถานศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดทำประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดทำประวัติงานปกครองของนักเรียน นกัศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
    4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  (เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน) 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของงานปกครองตลอด พบว่าจำนวนรายงานการลงโทษนักเรียน นักศึกษา มาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการจัดทำประวัติของนักเรียนที่ถูกลงโทษ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระทำความผิดขึ้นอีก เพื่อเป็นการ

สนองนโยบาย สอศ. ข้อ 9 (คุณธรรมนำความรู้) งานปกครองจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการจัดทำประวัติงาน

ปกครองของนักเรียน นักศึกษาข้ึน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของนักเรียน นักศึกษา 

 6.2 ลดจำนวนการกระทำความผิดของนักเรียน นกัศึกษาในเรื่องพฤติกรรม การมาสาย การเข้าเรียน

และความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ  ประวัตินักเรียน นักศึกษา  700  คน 

 7.2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความประพฤติเรียบร้อย 

เหมาะกับสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม  2564  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000  บาท 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย 
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดทำแผ่นป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษาที่ถูกระเบียบ 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดทำแผ่นป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษาท่ีถูกระเบียบ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการตรวจสภาพการแต่งกาย 

ประจำทุกเดือน ของงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พบว่ามีจำนวนท่ีแต่งกายไม่ถูกระเบียบ 

ซึ่งจากการสอบถามและสำรวจข้อมูลพบว่ามีนักเรียนยังไม่รู้ระเบียบการแต่งกายท่ีถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่ง ครู

ที ่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานปกครอง ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื ่องระเบียบการแต่งกาย ทำให้มีความ

คลาดเคล่ือนในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ี

งานปกครอง และนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นควรให้มีการทำแผ่นป้าย แสดงรูปภาพการแต่งกายที่ถูกต้องตาม

ระเบียบวิทยาลัยฯขึ้นมา 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง และนักเรียน นักศึกษา  

ระเบียบการแต่งกาย 

 6.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบฯ วิทยาลัย 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1.แผ่นป้าย แสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ จำนวน  4  แผ่น 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความภาคภูมิใจ รักษาช่ือเสียงของ

วิทยาลัยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดทำป้ายไวนิล 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

   
         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม  2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  4,800   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. มีแผ่นป้ายแสดงรูปนักเรียนและนักศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ  

 10.2. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เกิดความภาคภูมิใจ รักษาช่ือเสียงของ

วิทยาลัยฯ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 
1. ช่ือโครงการ โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
    4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
 4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ซึ่งในปีท่ีผ่าน
มาพบว่ามีนักเรียน นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก  งานปกครองจึงเห็นควรให้จัดทำโครงการ
ตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ขึ้น   
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบฯ ของวิทยาลัย 
6.2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของครูปกครอง  เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง และนักศึกษาในการ

ระเบียบแต่งกายของวิทยาลัย   
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 
7.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมากขึ้น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000    บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
            นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ ของวิทยาลัย และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
1. ช่ือโครงการ โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                    การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มีความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรม  วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามี
ความสำคัญอย่างมากท่ีทุกภาคส่วน  ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน ระบบ 5 ประสาน
ประกอบด้วย  ตำรวจ  นักจิตวิทยา  พยาบาล  โรงเรียน  และผู้ปกครอง  เพื่อร่วมมือกันป้องกัน  แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีและชุมชน  ทางวิทยาลัยจึงได้จัดต้ังเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐ  และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  ท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นคนดี อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  และบรรลุตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนด
แนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
6.3.เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
6.4.เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 
7.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       66  คน 

7.2 เชิงคุณภาพ  
                     นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน 
นักศึกษา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

       
  

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   5,000    บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          10.1.  ลดปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา 
          10.2.  นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดุแลสุขภาพตนเอง 

10.3.  นักศึกษารู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการอาหารปลอดภัย 
1. ช่ือโครงการ โครงการอาหารปลอดภัย 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

    4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
           เพื่อเป็นการให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรในวิทยาลัยว่าได้บริโภคอาหารท่ีอาหารและปลอดภัย  มีการปรุงอาหารถูกต้องตามหลักอนามัย และ
สถานท่ีภายในโรงอาหารสะอาด และภาชนะใส่อาหารท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 
6.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารใน
การดูแลสถานท่ีปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหารให้สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
6.3 เพื่อให้ภาชนะใส่อาหารท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมท้ังได้มาตรฐาน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1.เชิงปริมาณ 
ปรับปรุงร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารในวิทยาลัย จำนวน 9  ร้าน 
ปรับปรุงภาชนะ ถ้วน จาน ชามใส่อาหารท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

7.2.เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและภาชนะใส่ 

อาหารท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ   
 สำรวจร้านค้าในวิทยาลัยการอาชีพวิรนชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  -    บาท 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   10.1.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ปรับปรุงสถานท่ีจำหน่ายอาหารเพื่อ 

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
    10.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯและบุคคลภายนอกได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด 

ปลอดภัย 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ 
1. ช่ือ โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วยปัจจุบัน อุปกรณ์ด้านโภชนาการ ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะยังมีอุปกรณ์บางส่วนซึ่งเป็น
วัสดุสิ้นเปลือง หรือเกิดการชำรุดเนื่องจากใช้งานอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์บางอย่างต้องแยกใช้เฉพาะงาน เช่น 
อุปกรณ์ต้อนรับรองแขก อุปกรณ์ด้านสวัสดิการครู นักเรียน นักศึกษา อุปกรณ์ด้านจำหน่ายอาหาร และอาหาร
ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมาใช้บริการภายในโรงอาหาร
อย่างเพียงพอ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์โภชนาการเพื่อใช้แยกเป็น
หมวดหมู่ แบ่งเป็นงาน ๆ และทดแทนของเดิมท่ีชำรุดสูญหายไปบางส่วนด้วย  
 

6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน 
     6.2 เพื่อให้มีอุปกรณ์โภชนาการท่ีใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรภายในโรงเรียน 
     6.3 เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์โภชนาการท่ีแยกสำหรับการรับรองแขก การจัดประชุมต่าง ๆ 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ   

ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้อุปกรณ์โภชนาการท่ีมีคุณภาพ 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

ครู นักเรียน และบุคลากรมีความสะดวกประทับใจในการรับบริการ 80 % 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

 

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการจำนวน   5,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีอุปกรณ์โภชนาการใช้ท่ีเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี
การศึกษา  

10.2 มีอุปกรณ์โภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. ช่ือโครงการ โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 
ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย  

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   
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค 
6.2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้รักสามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1.  ลูกเสือ 1 หมู่     จำนวน  10 คน 
  7.1.2.  ผู้กำกับลูกเสือ     จำนวน   1  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

   
   

      

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ   ค่ายลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค 
10.2.นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกำลังคนให้มีความรู้

ทักษะ ท้ังวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักทำงานเป็น

ทีม อีกทั้งสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ 

ดังนั้นการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จึงเป็นวิธีหนึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ

แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการและกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของ

ตนเองในทุกด้าน 

                ดังนั้น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ

ราบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเปิดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2565 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้าน

การเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปล่ียน กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและมีความเป็น

ประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ท้ัง

ในด้านสาขาวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทราบ 

 6.2 เพื่อพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 

 6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ

ตลอดจนความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
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 6.4 เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯระดับจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 เปิดประชุมอวท. 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
 

 
 

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ๆให้นักเรียนนักศึกษาของ

วิทยาลัยฯได้ทราบ 

           10.2  นักเรียน นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 

            10.3 นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจน

ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 
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 10.4 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับเป็นนักธุรกิจในอนาคต 

 10.5 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค

และระดับชาติ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯและจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น   
1. ช่ือโครงการ โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯและจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น   
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาในปัจจุบันและ
เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและสาขาวิชา
บริหารธุรกิจซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน  
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดง ในส่ิงท่ีถูกต้อง 
ดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับ
การเรียนโดยได้จัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาข้ึน 

ในการดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการโดยใช้ระเบียบของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557แนว
ปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว จึงต้องมีการ
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ทุกแห่ง และคัดเลือกสมาชิกดีเด่นตามหลักการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่มุ ่งเน้น คุณธรรมนำวิชาชีพ เพื่อเชิดชูสมาชิกที่มีความประพฤติดีและมีผลงาน โด ย
ประเมินผลงานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้ได้หน่วยองค์การนักวิชาชีพฯ ตรงตามมาตรฐาน และ
มาตรฐานดีเด่นในระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 
6.2. เพื่อให้สามารถจัดลำดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงาน และขององค์การนักวชิาชีพฯ  
6.3. เพื่อให้คำแนะนำ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานขององค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
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     (อวท.)  
6.4. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ท่ีมีผลงานดีเด่น 
6.5. เพื่อสรรหาคณะทำงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 เข้าร่วมประเมินมาตรฐานอวท. 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  
          

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักศึกษา เกิดความเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 10.2.สามารถจัดลำดับ และรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงาน และขององค์การนกัวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
 10.3.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพนำคำแนะนำ ไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ชุดต่อไปได้ 
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 10.4.เชิดชูเกียรติหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  
 10.5.ได้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯและสมาชิกองค์การฯระดับหน่วยวิทยาลัย 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากการสังเกตความสนใจของผู้มาร่วมงานและแบบสอบถาม 
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โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบันการประกอบอาชีพในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วย

ในการทำงานทักษะคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญ  การส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองสนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  ให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพและคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การวิชาชีพ ระดับหน่วย  

6.2.  ได้รู้จักการกำหนด  ระดับความรู้  กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการ ทดสอบมาตรฐานแต่ระดับ 

6.3.  ให้สมาชิกองค์การวิชาชีพ ได้รับทราบถึงระดับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเอง 

6.4.  สมาชิกขององค์การวิชาชีพได้พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้มีระดับยกสูงขึ้น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 



174 
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  -  บาท 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

สมาชิกองค์การวิชาชีพระดับหน่วย ทุกชมรมมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการนักเรียน นกัศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                           ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                              และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

      งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากการเสด็จ

พระราชดำเนินเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา   2506  ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ด้วย   พระวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ 

ประกอบกับน้ำพระทัยที ่เปี ่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงมีพระราชปรารถแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการว่า “นักเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติดีมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี สมควร

จะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานให้ด้วย” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

พ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ จึงได้นำแนวพระราชปรารถดังกล่าวดำเนินการต่อ   และถือเป็นภารกิจ

สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที ่ต้องดำเนินการโดยออก  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล

พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2507”   และถือปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507  เป็นต้นมา  

ดังนั้น วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2565  ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน 

          6.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา 

          6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  จำนวน  2  ราย 
7.2 เชิงคุณภาพ  

  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 คัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทาน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

          

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม  2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  7,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1  นักเรียน นักศึกษาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลปัจจุบัน 

10.2  นักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา 

10.3  นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

10.4  นักเรียน นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทานและเป็นเกียรติประวัติต่อ

ตนเองและวิทยาลัยฯ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเทคนิคการทำงานเป็นทีม (เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์) 
1. ช่ือโครงการ โครงการเทคนิคการทำงานเป็นทีม (เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
     4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                     ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                  และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ เทคนิคการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการทำงานกลุ่ม ใช้ความคิด
และเทคนิคการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดผลสำเร็จต่อกิจกรรมท่ีได้จัดทำ 
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อปลูกฝังแนวคิด และพัฒนาการทำงานในระบบทีมงาน 
6.2.  เพื่อจัดให้มีการแข่งขัน ประกวดผลงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.3.  เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาชีพ 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 3.1 อบรมเทคนิคการทำงานเป็นทีม 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม  2564 – มกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   1,761  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.    ได้โครงการเข้าประกวดระดับภาค 
10.2.    มีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้สูงขึ้น 
10.3.    ประสิทธิภาพขององค์กรในสังคมไทย มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

1. ช่ือโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. 
จำนวน 1,191 คน  และมีส่วนร่วมกิจกรรมร่วมกบัชุมชนเป็นจำนวนมาก  ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
6. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
   บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
              บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 
1. ช่ือโครงการ โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             ขวัญต่างๆ เป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้เตือนใจมนุษย์  เมื่ออ่านคำขวัญแล้วเรามักจะคิดคำนึงถึงสิ่งท่ี
เรากำลังทำและใช้ชีวิตในสังคมด้วงความไม่ประมาท ดังนั้นการท่ีมีคำขวัญติดอยู่ในสถานท่ีต่างๆ เป็นส่วนช่วย
ให้เยาวชนและประชาชนท่ีอ่านคำขวัญนั้นๆ ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข   
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านคำขวัญ 
6.2.  นักศึกษาจำนวนมากมีความประพฤติดีขึ้น 
6.3.  นักศึกษามีความมั่นใจและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
   บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.  นักศึกษาใช้เวลาว่างในการอ่านป้ายคำขวัญ 
10.2.  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการทำป้ายคำขวัญ 
10.3.  นักศึกษาปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2565                     

1. ช่ือโครงการ โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2565                     

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
              วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2540  ณ บริเวณท่ีดินป่า

สาธารณประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ี 44 ไร่ 51 

ตารางวา เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีพศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

 ด้วยวิทยาลัยได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีจบไปหลายรุ่นแล้ว ซึ่งนักศึกษาต่างแยกย้ายกันไปทำงานตาม

หน้าท่ี หลายคนได้ปรับเปล่ียนงานใหม่ หรือปรับเล่ือนตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และมีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง 

เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไป

พัฒนางานในหน้าท่ีของตนเองและทำประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ  

 ทางวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ครั้งท่ี 1 เพื่อ

เป็นวัฒนธรรมในการถือปฏิบัติสืบไป 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อให้ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียนประสบการณการทำงาน 

6.2.  เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์  เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานและสู้ชีวิตต่อไป 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบและผู้ติดตาม จำนวน 200  คน  

          7.2 เชิงคุณภาพ  
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมพบปะศิษย์เก่า 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

         
   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ   -   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกท่านได้มาพบปะสังสรรค์และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการทำงาน 

10.2.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวาริชำราบทุกท่านเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานและสู้ชีวิตต่อไป 

10.3.  เกิดความสมานสามัคคีในคณะศิษย์เก่า 

10.4.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้สร้างสรรค์พัฒนาประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯต่อไป 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. ช่ือโครงการ พัฒนานักเรียนนักศึกษา ในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                       และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ความว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน

ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม

และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ

การศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้นำผลการประเมิน

ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 เพื่อเป็นการสนองนโยบายและติดตามนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติ ตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที ่ว ่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็น

ประชาธิปไตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ จิตสาธารณะ ความประหยัด 

ความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ รวมทั้งสร้างค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึง

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้นำท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักในกระบวนการพัฒนานักเรียนนกัศึกษา เพื่อเป็นการติดตาม

และเสริมสร้างความมีวินัย ความรับผิดชอบของตัวนักเรียนนักศึกษาจึงได้เสนอโครงการพัฒนานักเรียน

นักศึกษา ในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

6. วัตถุประสงค์ 

  6.1 เพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

  6.2 เพื่อควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย  ความรับผิดชอบ 

  6.3 เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางด้านการเรียนและการดำรงชีพกับนักศึกษา 

  6.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
   7.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

   7.2.2 ครูท่ีปรึกษาได้ให้คำแนะนำช้ีแนะแนวทางในการเรียนการสอน การปฏิบัติตน ตาม

คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 พัฒนานักเรียน นักศึกษาใน
ทิศทางตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

  10.1 นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงมากขึ้น 

  10.2 นักเรียนนักศึกษา มีความประพฤติตามหลักคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏบิัติงาน และโครงการต่าง ๆ  ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
1. ช่ือโครงการ โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ  ขององค์การนัก 
                   วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                           ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                       และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้มีการจัดตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับ

หน่วยว ิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ตั ้งแต่ป ีก ารศึกษา 2541 เพ ื ่อตอบสนองนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่ช่วยฝึกการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนกล้า

แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีความเป็นผู้นำและในการดำเนินงานองค์การวิชาชีพ มีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในการจัดดำเนินงานโครงการต่างๆ การพิมพ์งาน รายงานต่างๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุ

ส้ินเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อการจัดเก็บและดำเนินงานได้อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  

 การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวศึกษา เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯท้ังใน ระดับภาค 

ระดับชาติ ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

นักเรียน นักศึกษาวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับสถานศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงจัด

ประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้นำแก่

นักเรียนนักศึกษา 

6.2. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   
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 6.3. เพื่อให้นักศึกษา  เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
   บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  มีขวัญกำลังใจท่ีดี มีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานกล้า

แสดงออก ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

  7.2.2.คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เกิดความเข้าใจ  

       ในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 อบรมประชุมเขียนแผน 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคบับัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้นำแก่

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 

10.2. เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่ 

1. ช่ือโครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่ออนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมอันเป็น

สิ่งล้ำค่าซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้สืบสานระลึกถึงและประพฤติปฏิบัติตามการ

ทำบุญตักบาตรในวาระสำคัญที ่เป็นมงคลตางๆก็ถือเป็นการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสำหรับ

พุทธศาสนิกชนท่ีควรอนุรักษ์และสืบสานเช่นกัน ดังนั้นในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช2565นี้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นความสำคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมด้านศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านศาสนาพร้อมทั้งเป็นการทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปตลอดกาล 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 

6.2 เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 

6.3 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนตลอดไป 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา 

7.2.2 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการทำบุญในวารดิถีขึ้นปีใหม่ร่วมกัน 

7.2.3 เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา 

7.2.4 คณะอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ทำบุญตักบาตร 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 

        

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้เพิ่มพูนคุณธรรม  จริยธรรม และใกล้ชิดพระพุทธศาสนา 

10.2 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

10.3 นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ประจำปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็น

กษัตริย์ที ่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและ

พระราชทานความร่วมเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าทวยราษฎร์ท้ังปวง  จึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือ

พระพุทธเจ้าหลวง ต่อมาทางราชการได้ประกาศ ให้วันที่  23  ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหา-จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็นวันสำคัญของชาติ เรียกว่า “วันปิยมหาราช” 

โดยทุกปีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมการวางพวงมาลาดอกไม้ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ณ บริเวณ

สนามทุ่งคำน้ำแซบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   

6. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึง 

มหากรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 5 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

           

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  เทศบาลตำบลแสนสุข  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

กำหนดนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

เนื่องในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา และวัน

เข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ และจะเป็นกำลัง

สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา ขึน้ 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฟังเทศน์เวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทาง

ศาสนา 

6.2  เพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
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 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

       
 

 
 

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม  2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วัดใหม่ทองสวาง วัดหนองป่าพงและวัดบ้านก่อนอก 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัย เกิดความสามัคคีและสร้างความดีตาม

แนวทางในการปฏิบัติตามคำส่ังสอนของพุทธศาสนา 

10.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565                     
1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ 
                     ประจำปีการศึกษา 2565                     

2. ช่ือบคุคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                   เนื่องด้วยในวันท่ี  26  มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถุงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย รวมทั้ง

ยังถือเป็นวันภาษาไทยอีกด้วย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษา 

เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝ่ังให้นักเรียน เกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย และเป็นการส่งเสริม

ทักษะในการพูด เขียน ภาษาท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาประจำประเทศและใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร

กับประเทศอื่นๆ ท้ังทางด้านการประกอบอาชีพและทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและ เสริมทักษะใน

การพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น พฒันาและมีประสบการณ์ทางด้านการ

ใช้ทักษะในการพูด การเขียนและการแสดงออก รวมท้ังเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยใน

สถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 

          6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรม 

          6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 6.4 เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 

 6.5 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า

ของวัฒนธรรม 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

          7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนนักศึกษาใช้ทักษะในการพูด การเขียน และแสดงออกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทุกคน 

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

3.1 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนนักศึกษา เกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดกิจกรรมวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯและพิธบีวงสรวงพระวิษณุกรรม 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดกิจกรรมวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯและพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  ซึ่งกำหนดให้ในวันท่ี 10 
กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และจะดำเนินการทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพือ่บวงสรวง
สักการะองค์พระวิษณุกรรม อนัเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และความเป็นสิริมงคล 
เสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของบุคลากร และเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ท้ังนี้ยัง
เป็นการปลูกฝ่ังจิตสำนึกท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษาให้นักเรียน นักศึกษามีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้สืบเนื่องต่อไป  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการเรียน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 6.3  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความเคารพและระลึกวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ 

                 7.2.2  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

                7.2.3  เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 10.1  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกิดความเป็นศิริมงคล 
 10.2  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการเรียน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.3  เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

กำหนดนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของ

โลก ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถด้านวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ 

เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ดังนั้นงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชา ปี

การศึกษา 2565 ข้ึน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัย เกิดความสามัคคีและสร้างความดี

ตามแนวทางในการปฏิบัติตามคำส่ังสอนของพุทธศาสนา 

6.2  เพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทาง

ท่ีดีขึ้น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขัน้ตอนดำเนินการ 

 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

     
 

 
 

    

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วัดใหม่ทองสวาง วัดหนองป่าพงและวัดบ้านก่อนอก 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัย เกิดความสามัคคีและสร้างความดีตาม

แนวทางในการปฏิบัติตามคำส่ังสอนของพุทธศาสนา 

10.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

 ภาษาไทยถือว่าเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย  และในวันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปี  รัฐบาล 
ไทยได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ท่ีคณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งพระองค์ทรงตรัสแสดงถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยท่ีต้องอ่าน  
เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถงึคุณค่าและหวงแหนในภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทย กลุ่ม 
สาระภาษาไทยจึงได้จัดโครงการวันภาษาไทยข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทย  ในการอ่าน  เขียน
และรักษาภาษาไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของภาษาไทยในการอ่าน เขียน  และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มากขึ้น 

 6.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง 

 6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก และรักษาเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นไทย 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 นักเรียนนักศึกษาใช้ทักษะในการพูด การเขียน และแสดงออกได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพทุกคน 
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  7.2.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ 

ภูมิปัญญาไทย 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 10.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 

     10.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิ

ปัญญาไทย 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปวช. หลักสูตรระดับปวส. ตาม

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ฝึก

ทักษะทางด้านวิชาชีพ เพื่อให้มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม จึง

ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อมุ่ งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนา

ตนเอง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมปละปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย 

มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สอดคล้องมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม แบะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นงาน

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ข้ึน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกและตระหนักถึงพระคุณครู มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ 

6.2  เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประพฤติดี 

6.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกและมีความกตัญญูกตเวทีในพระคุณครู 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกและตระหนกัถึงพระคุณครู มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

10.2  นักเรียน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ได้รับทุนการศึกษา 

10.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ   ประจำปีการศึกษา 2565                     
1. ช่ือโครงการ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ   ประจำปีการศึกษา 2565                     
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
              วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ  “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของ
สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี  หรือสมเด็จย่า ท่ีทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการ
ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ   โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์
ชีพ  ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี    จึงมีมติกำหนดให้วันที่  31  ตุลาคม  ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา-     บรมราชชนนี  รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก  
บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ดังนั้น งานกิจกรรม
นักเรียน  นักศึกษา  จึงได้จัดทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ข้ึน 

6. วัตถุประสงค์ 
     6.1 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันรักต้นไม้ 

6.2 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้ รวมท้ังการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้น  
ปกคลุมพื้นท่ีโดยเร็ว 
  6.3  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 
  6.4  เพื่อให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ ท่ีปลูกไว้ โดยพร้อมเพรียง 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
           10.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
           10.2  วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาท่ีร่มรื่นน่าอยู่ น่าทำงาน      

 10.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และเกิดความรัก  
ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
              จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8  กรกฎาคม  2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน จะมีการตั้งสัจจะ
อธิษฐาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีล ทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลดเลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพยีง 
อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัวและโรคเอดส์ ซึ่งมีต้นเหตุมา
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียมาก ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ต่อเนื่อง 
โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ประกอบกับได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงนับเป็นโอกาสอันดี
ยิ่งท่ีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางสังคมจะร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายไปด้วยกัน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อร่วมรณรงค์งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง 
6.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามาทำกิจกรรมท่ีดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์ 
6.3 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 
6.4 เพื่อรณรงค์ให้มีการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ลดละเลิกบริโภคแอลกฮอล์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมงดด่ืมสุรา 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

      
  

    

  
 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ร่วมรณรงค์งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง 
10.2 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมท่ีดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์ 
10.3 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 
10.4 รณรงค์ให้มีการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชิน ี3 มิถุนายน 2565  
ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือโครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชิน ี3 มิถุนายน 2565 
   ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
         เนื่องในวันท่ี 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 

มิถุนายน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี วิทยาลัยฯ โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ท้ังการประดับพระ

ฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรสำหรับบุคลากรและนักเรียน 

นักศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ี เน้นกิจกรรมท่ีแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุก

หมู่เหล่า ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกความจงรักภักดีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 

ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2565 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมนอ้มรำลึกในพระมหาหรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานด้วย 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.  เพื่อเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

6.3.  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมนอ้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
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  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ลงนามถวายพระพร 
   3.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
   3.3 ปลูกต้นไม้ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

       
 

    

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ท่ีเข้าร่วม 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

10.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ได้ร่วม

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือการปลูกต้นไม้ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ)  
1. ช่ือโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
                     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา :  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                            ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ   
                                                               เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื ่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ ก ิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงสละ

เวลา เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นแม่ตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้เป็นวัน

แม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสก

นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชดำริของพระองค์อันทรง

คุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อให้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดย

จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศล 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี 

6.2.  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

6.3.  เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่และยกย่องบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัวและสังคม 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ลงนามถวายพระพร 
   3.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
   3.3 ปลูกต้นไม้ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
  

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  -  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ท่ีเข้าร่วม 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

10.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ได้ร่วม

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือการปลูกต้นไม้ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        
(รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
1. ช่ือโครงการ โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ . 
                                                                       และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยในวันท่ี  5  ธันวาคม  ของทุกๆปี ถือว่าเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หน่วยงานราชการ 
องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย
รัฐบาล วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
          6.2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
          6.3. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รำลึกถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
     10.2. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
     10.3. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 

1. ช่ือโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา: ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                       และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          ประเพณีลอยกระทง เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง

ของประชาชนชาวไทย เป็นการให้ความเคารพและขอบคุณแม่น้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิต

ของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่แม่น้ำ ซึ่งประเพณี

ลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค้ำ เดือน 12 ของทุกปี ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้

จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้

วัฒนธรรม ประเพณี ขบบธรรมเนียมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสำคัญ 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สิบไป 

6.2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติและท้องถิ่น   

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติไทยและท้องถิ่น 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 เข้าร่วมสืบสานประเพณีวันลอย
กระทงกับหน่วยงานต่างๆ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  
          

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สิบไป 

10.2. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีสำคัญของชาติและท้องถิ่น   

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565  
1. ช่ือโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                      และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม

นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  70 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ท้ังการประดับพระฉายาลักษณ์ 

พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสำหรับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัด

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ซึ่ง

จะได้ร่วมกันแสดงออกความจงรักภักดีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 

ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ร่วมกันแสดงออกซึ ่งความจงรักภักดี ร ่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานด้วย 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

6.2.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565 

6.3.  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมนอ้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัย
มงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 70 พรรษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ลงนามถวายพระพร 
   3.2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
   3.3 ปลูกต้นไม้ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

       
  

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ท่ีเข้าร่วม 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 70 พรรษา 

10.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบทุกคน ได้ร่วม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือการปลูกต้นไม้ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) ประจำปีการศึกษา 2565                     
1. ช่ือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) ประจำปีการศึกษา 2565                     
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
         เพื่อรำลึกการละสังขารของหลวงปู่ชา สุภัทโท ในวันท่ี 16 มกราคม ของทุกปี พุทธศาสนิกชนและศิษย์ยา
นุศิษย์ของหลวงปู่ชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนนับแสนคน ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัด
หนองป่าพง เช่น การฟังธรรมะการเดินจงกลม การนั่งสมาธิ การถือศีล รวมทั้งการจัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบ
อาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และผู้ร่วมปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ีสนใจ เข้าร่วมการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อรำลึกถึงพระโพธิญาณเถร หรือหลวงปู่ชา  สุภัทโท  
 ด้วยการจัดงานปฏิบัติธรรมดังกล่าว ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร ผู้ร่วมปฏิบัติ
ธรรมท้ังในและนอกประเทศ มาร่วมงานจำนวนมาก วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังอยู่ใกล้กับ
วัดหนองป่าพงจึงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนามาปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง ประจำปี 
2565 ขึ้น โดยร่วมจัดเตรียมสถานท่ี กางเต็นท์ เดินสายไฟ และลูกเสือบริการเก็บยะ ระบบน้ำประปาและจัดต้ัง
โรงทานในช่วงเดือนมกราคม 2565 ข้ึน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกจิกรรม
ร่วมกับชุมชน 

6.2. เพื่อให้คณะผู้บริหารครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสรำลึกถึงการละสังขาร 
ของหลวงปู่ชา  สุภัทโท 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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          7.2 เชิงคุณภาพ  
 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและ นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน 

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 จัดทำโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  
  

        

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วัดหนองป่าพง  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

10.2. คณะผู้บริหารครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนนักศึกษา มีโอกาสรำลึกถึงการละสังขาร ของ
หลวงปู่ชา  สุภัทโท 
 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา  (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565                     

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา  (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565                     

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 

กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งตาม

ความดังกล่าว มุ่งสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะวิชาชีพท่ีได้ศึกษามา นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เสริมสร้างให้สมาชิกฯ เกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง

จริงจังและจริงใจ 

6.2. ส่งเสริมให้สมาชิกฯ ได้นำความรู้ในสาขาวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคม  ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

6.3. เพื่อสร้างและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น 

6.4. เพื่อสร้างนิยมท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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          7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1.   การพัฒนาชุมชนตามท้องถิ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ 

7.2.2.   นักเรียน นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนา  

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

3.1 จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. สมาชิกองค์การสามารถใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

            10.2. สมาชิกองค์การมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 25 พ.ย. 2564 
1. ช่ือโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า 25 พ.ย. 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ 

ฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวม ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วย

ผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

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
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อีกทั้งยังเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้ เป็นคนดีและอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุขนั้นเอง 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  

รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

6.2 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับ

การพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ 

 6.3 เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

           6.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จัก

เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

           6.5 เพื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 

  6.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกองลูกเสือวิสามัญให้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1.  ผู้กำกับลูกเสือ     จำนวน  15  คน 
  7.1.2.  ลูกเสือวิสามัญ     จำนวน  350 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

7.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี 

 รู้จักบทบาทหน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564  – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
จำนวน   13,000 บาท ได้แก่ 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ี  
รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม 

10.2 ลูกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่
ไปกับการพัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 10.3 ลูกเสือวิสามัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จัก
เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 10.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 
 10.5 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการรับรองมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมแต่ละระดับ และมาตรา 23 ข้อ 2 การศึกษาการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการท่ี
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
   6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   6.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
  6.3  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงาน
อันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
           7.2.2  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษาให้หน่วยงาน
ภายนอกได้ทราบ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมสักดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  3,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  10.1  ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
 10.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานท่ี
หลากหลาย 
 10.3  ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 
1. ช่ือโครงการ โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

จากความห่วงใยประชาชนชาวไทยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ประกาศชื่อใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ 
TO BE NUMBER ONE โดยทรงเข้าใจวัยรุ่น ทั้งในแง่ของความสำคัญในฐานอนาคต ของประเทศชาติ และ
กลไกการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ฯ จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น  การรณรงค์
ในกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลัง
อย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตด้วยการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาของทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และ
จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีจะคืนคนดี
สู่สังคม 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงอนัตรายของสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และ
การทะเลาะวิวาท 
6.2. เพื่อสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารณรงค์และป้องกันสารเสพติด
6.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีติดสารเสพติด ลดละและเลิกสารเสพติดได้อย่างถูกวิธี 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน  นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด  

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. การระบาดของสารเสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในวิทยาลัยฯ ลดน้อยลง
และหมดไป 
           10.2.  ให้นักเรียนมองเห็นอันตรายจากสารเสพติดไม่เสพสารเสพติดอีกต่อไป 
           10.3.  นักเรียน ผู้ตกเป็นทาสสารเสพติด เกิดกำลังใจกล้าแข็ง สามารถเลิกสารเสพติดได้ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม 
1. ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ได้จัด 
ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่บุคลากรท่ีเป็นครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ความสำคัญของอาชีพครู การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียนและเป็นต้นแบบท่ีดีงามของนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้โรงเรียนส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สง
คมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตาม
โครงการศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม ผู้เข้ารับการอบรม จึงได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม
ขึ้น เพื่อสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมระดับสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตรงกับ
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ให้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของอาชีพครู การสร้าง 
เสริมคุณธรรม จริยธรรมในวิทยาลัยฯ และเป็นต้นแบบท่ีดีงามของนักเรียน นักศึกษา 

6.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที ่
พัฒนากระบวนการเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีงาม
จากการลงมือปฏิบัติจริง 

6.3 เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษาคุณธรรม 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเชิงลึกแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.2 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการความรู้คู่ความดี 
3.3 การพัฒนาโครงงานคุณธรรม 
(Moral Project) 
3.4 การจัดกิจกรรมค่ายแกนนำ
นักเรียน นักศึกษาคุณธรรม 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ครูตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและเห็นคุณค่าของอาชีพครู มีศักยภาพออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
          10.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต      พึง
ตนเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ 
 10.3 สถานศึกษาคุณธรรม เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษาคุณธรรม 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) 

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.) 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 7 ความว่าในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง

ปลูกฝังจิตสำนึก  ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 

รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น

สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู ้จัก

พึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ชุดใหม่ข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีทางวิทยาลัยได้จัดขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย 

6.2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก 

6.3. เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วม กิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษา

และในสังคม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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          7.2 เชิงคุณภาพ  
          นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตยมากขึ้น 

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

3.1 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

       
 

 
 

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   2,000   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   ตลอดจนผลดี

ผลเสียในการไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

11. การติดตามและประเมินผล  

จากแบบสอบถาม 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

โรคเอดส์  (AIDS) ย่อมาจากคำเต็มว่า Acuquired immune Deficiency Syndrome เป็นโรค
ร้ายแรงมากและมีการระบาดอย่างรุนแรง ท้ังใน หมู่เด็กและวัยรุ่น โรคเอดส์เป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้  ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนใดท่ีจะรักษาหรือป้องกันได้ วิธีป้องกนัโรคเอดส์ท่ีดีท่ีสุดก็คือ  การ
เผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมทั้ง การสอนให้ตระหนักถึงภัยอันตรายของ โรคเอดส์ 
แก่ชนทุกหมู่เหล่าทุกเพศ ทุกวัย เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ตัว ให้ปลอดจากโรคเอดส์ รวมทั้ง
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ ขณะเดียวกันก็จะมีความเข้าใจ
และเห็นใจผู้ติดเช้ือ เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ 
          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์โรคเอดส์ ท่ีมีผลกระทบต่อ
เยาวชนของชาติและสังคมโดยรวม  จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  เพื่อให้นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นเยาวชนและกำลังของชาติต่อไป ในอนาคต ได้มีความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายร้ายแรง
อันใกล้ตัวของโรคเอดส์  และเพื่อช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์และความง่ายดายว่าหากพล้ังพลาดเพียงครั้งเดียว 
อาจติดเช้ือได้  พร้อมท้ังช้ีให้เห็นว่าหากเกิดติดเช้ือขึ้นมาแล้ว ผลกระทบต่อตัวเองและต่อครอบครัวจะมีมาก
เพียงใด เมื่อมีความตระหนักแล้ว จะได้เป็นแรงเหนี่ยวรั้งให้ยับยั้งช่ังใจไม่กระทำในส่ิงท่ีเส่ียงต่อการติดเอดส์ 
ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่าเอดส์พบมากในกลุ่มของวัยรุ่น  และเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็น
รากฐานสำคัญท่ีจะเป็นกำลังในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังคม และระดับประเทศ วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบ  จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
6. วัตถุประสงค์ 

   6.1. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ 
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             6.2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษานำไปสู่การรู้จักคิดตัดสินใจและเลือกทำส่ิงท่ีดีเป็น
การช่วยป้องโรคเอดส์ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน  นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังการักษาศีล 5 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

      
 

 
 

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   10.1. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยอนัตรายของโรคเอดส์ 
             10.2. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษานำไปสู่การรู้จักคิด ตัดสินใจ/เลือกทำส่ิงท่ีดี 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับ

มนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างที่นักเรียน นักศึกษา ต้องมี

ความตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นหน้าท่ีของทุกคน 

ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ท่ีจะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะ

ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในท่ีสุด 

         ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  นักศึกษาให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

6.2.  นักศึกษาสนใจและใช้เวลาว่างในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

6.3.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
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 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและ

ภายนอก 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

       
  

   

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.  นักศึกษาให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

10.2.  นักศึกษาสนใจและใช้เวลาว่างในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

10.3.  นักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนาจิต 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาจิต 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้น

ความสำคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรยีนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ

การศึกษา  ในปัจจุบันสภาพสังคมไทย  ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม 

การเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันความเส่ือมทางด้านจิตใจท่ีทวีขึ้นจนเป็นท่ีน่า

วิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม เช่น ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ  ปัญหา

ยาเสพย์ติด  ทะเลาะวิวาท  อันธพาลและการพนัน  ขาดความเคารพต่อผู้อื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ

ต่อชีวิต ทรัพย์สิน  โดยเฉพาะต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ วิทยาลัยฯ   

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม  

แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อสนองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   

6. วัตถุประสงค์ 
     6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างสภาพจิตใจรู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประพฤติตน ดำเนินชีวิต 

6..2   เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษานำประสบการณ์ท่ีได้จากการร่วมโครงการ/กิจกรรมไปเป็นแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
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  นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม    

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 

วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

3. ดำเนินงานตามโครงการ 

   3.1 อบรมพัฒนาจิต 

4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

5. สรุปรายงานโครงการเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

       
 

    

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1   นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ได้พัฒนาตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 

10.2   นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ในการศึกษาเล่าเรียน 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการประหยัดและออม 
1. ช่ือโครงการ โครงการประหยัดและออม 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 ความว่า การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันสภาพสังคมไทย ได้มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้เกิดการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำให้การดำเนินชีวิตมีความขัดสน ไม่
รู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามท่ีจำเป็น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดและเก็บ
ออมเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตมีความสุขุมรอบครอบ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประหยัดและเก็บออม 
  6.2. เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เกิดแนวความคิดท่ีดีต่อการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

นักเรียน  นักศึกษา สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 กิจกรรมประหยัดและอดออม 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  
  

        

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. นักเรียน นักศึกษาได้รู้หลักและแนวทางท่ีถูกต้องในการประหยัดและเก็บออม  
   10.2.  เสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษาให้เกิดแนวความคิดท่ีดีต่อการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้นำองค์กร 

1. ช่ือโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้นำองค์กร 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                          ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ 
                                                                       และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
           ผู้นำ  คือ  ผู้ท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือคณะคน ซึ่งอาจจะรับเลือกต้ังหรือโดยวิธีการแต่งต้ังให้เป็นผู้นำ เพื่อท่ีจะ

ทำหน้าท่ีดูแล ความทุกข์ความสุข  การปฏิบัติงานของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวนำแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นและพัฒนากลุ่ม

หรือคณะให้ดีมีแต่ประโยชน์สุข  ดูแล แก้ปัญหา ผู้นำ  ต้องพร้อม  ท้ังกาย จิตใจ และสมอง  ท่ีแบกภาระอันหนักของ

หมู่คณะ  โดยเฉพาะความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ   มาไว้ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขและหาวิธีนำประโยชน์สุขมาใช้

ส่วนรวม โดยไม่หวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์มาเป็นของตัว 

 ผู้นำ   จึงเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าของคนจำนวนมากที่เป็นผู้ตาม ผู้นำ   ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กลุ่ม

หรือคณะทำตาม ได้ผู้นำจึงต้องฝึกกาย  วาจา  จิตใจ  และสมองให้มีคุณภาพ  นับหนึ่งท่ีตัวเราแล้วเดินนำหน้า  

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่าย  พักแรมเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะความเป็นผู้นำท่ีดี 

6.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้รักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 อบรมผู้นำองค์การ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ  2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้นำไปใช้เป็นประสบการณ์ตรง  

10.2.นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มท่ีดีและเหมาะสม 

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการส่งเสริมสุขภาพ  นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซอง,ดนตรีไทย)          
1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซอง,ดนตรีไทย)          
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ความว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดใน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลายและได้ร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคภัย   ตามนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนในด้านยาเสพติด   ท่ีทุก
หน่วยงานต้องร่วมกันพฒันา  กิจกรรมกีฬา  และนันทนาการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา และกระบวนการทำงานร่วมกันเป็น
ทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและนันทนาการ     บุคคลท่ีมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี มี
สติปัญญาท่ีมีศักยภาพ ย่อมเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ง่ายท้ังจากประสบการณ์ชีวิตและการศึกษาเล่า
เรียนอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ย่อมส่งผลให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ เอื้ออำนวยต่อการฝึก
ทักษะด้านต่าง ๆ ท้ังด้านสุขภาพ และ ท่ีเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพในสังคมให้      มีการเจริญก้าวหน้า เมื่อ
สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีสุขภาพดี การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ย่อมจะทำได้ในเวลาท่ีรวดเร็วขึ้นและ
กระทำได้โดยง่าย  
6. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับความรู้สติปัญญาและบุคลิกภาพท่ีดีสู่การเป็น
ผู้นำในอนาคต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนให้เข้าสู่ระบบการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
7. เปา้หมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  
  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 
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  7.2 เชิงคุณภาพ  
              นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันท่ีดีและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
7.2.3.  นักเรียน  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด 

 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 จัดกิจกรรมนันทนาการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
 

 
 

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   2,000   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
        นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรักสามัคคีในสถานศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                           ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้  
                                                                       และ เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
                   นโยบายรัฐบาลกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ  ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะให้นักเรียน นักศึกษา ให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น และเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยใช้

เทคโนโลยีทาง Internet 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.  เพื่อให้สมาชิกทราบถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6.2.  เพื่อให้สมาชิกทราบแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ 

6.3.  เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักค้นคว้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการคิดและปฏิบัติ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  
7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

          7.2 เชิงคุณภาพ  
7.2.1.  นักเรียน  นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Self-Access Learning 

7.2.2.  นักเรียน  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม  

E-learning 

7.2.3.  นักเรียน  นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด 
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 8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
  

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ   1,000   บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

สมาชิกได้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการเรียนรู้ และนำมาพัฒนาตนเองได้ เช่นการค้นคว้าจาก

ห้องสมุด จาก Internetและจาก E-learning   

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 

1. ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
              ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 4.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ และ
เงื่อนไขคุณธรรม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23  ความว่า การจัดการศึกษา ท้ัง

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้  

คุณธรรมและมารยาทการเข้าสังคม   กระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวิตและมารยาทการเข้าสังคม     ใน

ปัจจุบันสภาพสังคมไทย ได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม ท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีความ

เจริญทางด้านวัตถุเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นโครงการมารยาทการเข้าสังคมจึงเป็นส่ิงสำคัญทำให้การดำเนินชีวิตมี

ความจำเป็นต่อนักเรียน นักศึกษาในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขุมรอบครอบ 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 

          6.2.  เพื่อเสริมสร้างการดำเนินชีวิตของนักศึกษาให้เกิดแนวความคิดเรื่องมารยาทการเข้าสังคม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน  

  7.1.2 บุคลากร       จำนวน      66  คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน  นักศึกษา ได้ฝึกมารยาทการเข้าสังคม 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 อบรมฝึกมารยาทการเข้า
สังคม 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

        
   

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

จำนวนเงินดำเนินโครงการ เป็นเงนิ 1,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. นักเรียน นักศึกษารู้จักมารยาทการเข้าสังคม  

10.2. นักเรียน นักศึกษารู้ถึงการดำเนินชีวิตและมารยาทการเข้าสังคม   

11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือ โครงการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
  4.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
หลักสูตรประกาศวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมีผลการเรียนดี มีกิจกรรมเด่น เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษาดังกล่าวไปประพฤติปฏิบัติต่อไป โดยให้มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และ
อดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนัก
ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม ภาคภูมิใจในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน นักศึกษาคนอื่นๆ 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1.เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายโดยเคร่งครัดท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

6.2.เพื่อฝึกฝนให้กับนักศึกษารู้จักบังคับจิตรใจ ข่มใจตัวเองให้ประพฤติปฏิบัติตนแต่ในส่ิงท่ีดี 
6.3.เพื่อฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
6.4.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีต้องเคารพต่อกฎระเบียบ และมีวินัยในตนเอง 
6.5.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างนักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1.  เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนก  ประมาณ   1,191 คน 
 7.2.  เชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาดีขึ้นอาชีพอิสระ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 สำรวจนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3.00  ขึ้นไป และมีกิจกรรมเด่น  
8.2 ระยะเวลาเดือนมีนาคม  2564   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  จำนวน 1,211 บาท 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1. .สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินฯ  
11. การติดตามและประเมินผล  
          11.1.จากการตรวจสอบ    

          11.2.จากสถิติการปรับปรุงตนเองของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 
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โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 
1. ช่ือโครงการ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการ 
                อาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกี่ยวกับผลงานวิจัยเพื่อ 
                ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
                ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                 ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
 4.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง  มีความรู้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงและให้ทัน 
                ต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 4.4 สอดคล้องนโยบายตค่านิยมหลัก 12 ประการ ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง 
                และทางอ้อม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล ในหลักสูตรการเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  มีวิชาโครงการในภาค
เรียนสุดท้าย เป็นการบูรณาการความรู้มาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  เมื่อ
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็นำมาเผยแพร่  นำเสนอต่อสังคม โดยการประกวดในระดับสถานศึกษา  
เพื่อคัดเลือกช้ินงานท่ีดีไปประกวดระดับ อศจ.  ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ในระดับสถานศึกษา  . 
 6.2  เพื่อคัดเลือกชิ้นงานไปประกวดในระดับ อศจ.  และระดับภาคต่อไป 

6.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  และสถานศึกษาใกล้เคียงได้เรียนรู้ 

      องค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา  ครูและบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  1,000  คน   
จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์  ระดับสถานศึกษา  9  ประเภท  จำนวน  9  ช้ินงาน 
 7.2 เชิงคุณภาพ ได้มีการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนกัศึกษา 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
 
 
 
 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่าง 

 เดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมรวมใจ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน  เงินงบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการจากงบ ปวส.  5,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  .ได้เผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
 10.2  .ได้คัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐ์  เพื่อนำไปประกวดในระดับต่อไป 
11. การติดตามและประเมินผล  

- จาการเข้าร่วมกิจกรรมของครูในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ายแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการ 
                อาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกี่ยวกับผลงานวิจัยเพื่อ 
                ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
                ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล   การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนยุคปัจจุบันต้องอาศัย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัด

โครงการท่ีดำเนินการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ   โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ e-learning    ส่งเสริม

ผู้สอนจัดทำ e-book   และส่งเสริมให้ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วิทย

บริการให้เป็น e-library  ให้ได้มาตรฐานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา   

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. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ    ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต จัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 

7.2 เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศและ

อินเตอร์เน็ต  
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ  
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
 
 
 
 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ - บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1.  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 10.2.  นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 

 10.3.  ยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ความทันสมัย 

11. การติดตามและประเมินผล  
- จากสรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

โครงการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ   ฝ่ายแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

1. 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง     
                                                  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

5. สภาพปัจจุบัน / 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 ทั้งนี ้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดย

สถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานตามเกณฑ์ท่ีกำหนดนั้น 

เพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวาริน

ชำราบจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมรับการประเมินดังกล่าว 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อให้สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

          6.2 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น  

          6.3 เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1. เชิงปริมาณ 

   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  1,191  คน 

บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน      66  คน 

      7.2. เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษาในการการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ  
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
 
 
 
 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - 

กันยายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ    เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 100,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

          10.2 สถานศึกษาได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น  

          10.3 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  

- จากสรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ช่ือโครงการ: โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา  ฝ่ายแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
     4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ 
     4.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง : ด้านความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวงัในขั้นปฏิบัติ  

4.4 สอดคล้องนโยบายตค่านิยมหลัก 12 ประการ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง  
และทางอ้อม 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๔ 

วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๗ กําหนดให้ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๓ กําหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที ่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้พิจารณามาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และการฝึกอบรม
วิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 9   

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน     

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำการประกันคุณภาพของสถานศึกษาภายใน และ

เพื่อรองรับการประเมินตนเอง (SAR)จากต้นสังกัดและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์กรมหาชน) 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 6.2.  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 6.3.  เพื่อจัดทำสาระบบงานประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน  9 ประเด็น และ 5ด้าน 25 ข้อ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวนท้ังหมด 66 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวนท้ังหมด 66 คน 
ได้รับความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 พัฒนาบุคลากร 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารอนชำราบ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
  10.2 บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในการจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1  แบบประเมินผล 

11.2  สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 
1. ช่ือโครงการ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝ่านแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการ                
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกี่ยวกับผลงานวิจัยเพื่อ 
                ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
                ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                 ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

 4.3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง  มีความรู้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงและให้ทัน                
ต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 4.4 สอดคล้องนโยบายตค่านิยมหลัก 12 ประการ ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง 
                และทางอ้อม 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล ในหลักสูตรการเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.  มีวิชาโครงการในภาค
เรียนสุดท้าย เป็นการบูรณาการความรู้มาสร้างสรรค์เป็นส่ิงประดิษฐ์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  เมื่อ
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็นำมาเผยแพร่  นำเสนอต่อสังคม โดยการประกวดในระดับสถานศึกษา  
เพื่อคัดเลือกช้ินงานท่ีดีไปประกวดระดับภาคและระดับชาติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษา.  
6.2  เพื่อคัดเลือกชิ้นงานไปประกวดในระดับ ภาค  และระดับชาติต่อไป 
6.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  และสถานศึกษาใกล้เคียงได้เรียนรู้ 

      องค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา  ครูและบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรมจัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
11 ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษา  9  ประเภท   
 7.2 เชิงคุณภาพ ได้มีการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนกัศึกษา  
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
 
 
 
 
 

         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่ระหว่าง เดือน มีนาคม 2565 - เมษายน 2565 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องประชุมโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  10,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  .ได้เผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 

 10.2  .ได้คัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐ์  เพื่อนำไปประกวดในระดับต่อไป 
11. การติดตามและประเมินผล  
- จาการเข้าร่วมกิจกรรมของครูและนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานฯ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
  เพิ่มประสิทธิภาพให้ครูผู้สอน  เพื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถึงปรากฏการณ์ทุกอยางในกระบวนการสอนของ

อาจารย์เพื่อทความเข้าใจเพื่อการพัฒนา และเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพมากขึ้น เป็นการ

เสาะแสวงหาความจริง ที่ดำเนินงานในเชิงสะสมของอาจารย์ ภายในบริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรยีน

ของตน โดยได้ผลท่ีเป็นปีระโยชน์ท้ังต่ออาจารย์และนักศึกษา โดยการร่วมมือกันในการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น

ทุกช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอน 

 การวิจัยในช้ันเรียนมีเป้าหมายท่ีสำคัญอยู่ท่ีพัฒนางานจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ลักษณะของ

การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือเป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารย์เป็นท้ังผู้ผลิต

งานวิจัย และผู้บริโภคผลงานวิจัย นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วพัฒนา

ข้อความที่ได้นั้นไปให้มีความถูกต้องงเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

นักเรียน นักศึกษา ของอาจารย์ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

6. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้คณะครู ในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รเรียนรู้เข้าใจการวิจัยในช้ันเรียน 

 2.  เพื่อให้คณะครู ในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีงานวิจัยในช้ันเรียน 

3.  เพื่อให้ครูสามารถนำเทคนิคท่ีได้จากการฝึกอบรมไปเลือกและปรับใช้ในกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

ได้ 

4.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในช้ันเรียนให้เกิดในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบอย่างกว้างขวางและ 

ท่ัวถึง 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  คณะครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รวม 42 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ คณะครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สามารถวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1. อบรมวิจัยในช้ันเรียนภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 8.2 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

  
 

          

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  โครงการงานอบรมวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการจัดฝึกอบรม

ระหว่างเดือนมีนาคม -  เมษายน  2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  ห้องประชุมวารินนคร อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 10.2 ครูนำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาปรับใช้ในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความประพฤติดีขึ้น 

 10.4 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบระบบประกันคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา  
11. การติดตามและประเมินผล   

 11.1 จาการเข้าร่วมกิจกรรมของครูในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP  

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP  

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูล  สารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
  เพิ่มประสิทธิภาพให้ครูผู้สอน  เพื่อในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 สำนักติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการวัดทำ Website เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกัน

ทางธุรกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถให้กับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษากับสถานประกอบการให้ทาง

สถานประกอบการสามารถเลือกคนให้ตรงกับงาน นักเรียนเลือกงานตามท่ีต้องการและขยายโอกาสทางสมัคร

งานให้มากขึ้น  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนในการใช้โปรแกรม V-COP 

6.2.   เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้งานโปรแกรมV-COP อย่างเช่ียวชาญ 

6.3.   เพื่อกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาให้เห็นความสำคัญในด้านกานใช้งานโปรแกรม V-COP 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1  จัดอบรม พัฒนาการใช้โปรแกรม V-COP  ภายในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 7.2  ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2564 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  ห้องอินเตอร์เน็ต  อาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ   งบ สอศ. 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้โปรแกรม V-COP ได้เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและประเมินผล   

11.1.   ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม V-COP 

11.2.   ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้งานโปรแกรมV-COP อย่างเช่ียวชาญและชำนาญ 

11.3.   วิทยาลัยมีข้อมูลนักเรียนและสถานประกอบการในเว็บไซต์WWW.V-COP.NET 

11.4.   ผลสัมฤทธิ์ทางเว็บไซต์WWW.V-COP.NET 

 
 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝ่ายวิชาการ 
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โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
 การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ  การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถาน

ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน”    
  การนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ  การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และ   
  เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
        ของการพัฒนาประเทศ 
      : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
        มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่   
               สากล 

      : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

5. สภาพปัจจุบัน / 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 
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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 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา 
   - สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 
 7.2 เชิงคุณภาพ - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีครุภัณฑ์ไว้ศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงาน การ
อบรม     ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
   - สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  สถานประกอบการ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 30,000  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1. สถานประกอบการทำความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา  
 10.2. สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมากขึ้น   
 10.3. ปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น  
 10.4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพมากขึ้น  
 10.5. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 11.2. ประเมินผลโดยสังเกตการณ์ 
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โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ช่ัวโมง 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการ
        พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื ่อง “มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ลงวันท่ี 17 
ตุลาคม 2557 มีใจความสำคัญคือ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัด
การศึกษาแต่ละระดับ และได้กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรผู้ประสานงาน  และครูฝึก และ
สถานศึกษาต้องมีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา การฝึกอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ต้องมีครูฝึก 1 คน ต่อ
ผู้เรียนไม่เกิน 10 คน ระดับปริญญาตรีต้องมีครูฝึก 1 คน ต่อผู้เรียนไม่เกิน 8 คน ทั้งนี้สถานประกอบการตอ้ง
จัดให้มี ครูฝึก และผู้ควบคุมการฝึก และกำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการมีการทำแผนการ
เรียน แผนการฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการ ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขา แต่ละระดับ โดยผู้เรียนต้องมี
การบันทึกการฝึกอาชีพ แฟ้มสะสมงาน บันทึกคุณธรรมและจิตอาสาให้เป็นไปตามแบบที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  
      แผนการฝึกอาชีพเป็นแผนการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการท่ีทำให้เกิดสมรรถนะอาชีพกับนักศึกษา
ทวิภาคี ประกอบด้วยแผนการฝึก (Training Plan) ซึ่งเป็นแผนการฝึกตลอดหลักสูตรของสถานประกอบการ 
และแผนการฝึกปฏิบัติงาน (Work Task Plan) ซึ่งเป็นแผนการฝึกอาชีพของงานท่ีนักศึกษาทวิภาคีเข้ารับการ
ฝึก จากมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่กล่าวข้างต้น ได้กำหนดไว้ว่าลักษณะงานที่ฝึกอาชีพต้อง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาท่ีผู้เรียนกำลังศึกษา การวิเคราะห์งานหรืออาชีพในสถานประกอบการจึงมี
ความจำเป็นเพื่อให้นักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนำงานที่วิเคราะห์ได้ไปเขียนเป็น
แผนการฝึก  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้และเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



271 
 

 6.2 เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการกำกับดูแลนักศึกษา
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
 6.3 เพื่อให้ครูฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกอาชีพ (Training Management) รูปแบบ
การจัดฝึกอาชีพ การจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การจัดฝึกอาชีพตามหลักสูตรในสถานประกอบการ
ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
 6.4 เพื่อให้ครูฝึกมีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์งานในสถานประกอบการ (Job Analysis) เพื่อ
นำมาเขียนแผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูจร (Traning plan) และจัดทำแผนการฝึกปฏิบัติงาน (Work Task 
Plan)  
 6.5 เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการอธิบายความหมายของการประเมินผลการฝึกอาชีพ การวัด
ความรู้และการประเมินผลเชิงประจักษ์ การสร้างเครื่องมือการประเมินผลประเภทต่างๆ และการจัดทำบันทึ
การฝึกอาชีพและจัดทำสรุปผลการฝึกอาชีพ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ จำนวนครูฝึกในสถานประกอบการ  
 7.2 เชิงคุณภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ครูฝึกในสถานประกอบการเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นครูฝึกในสถาน  
                               ประกอบการ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้และเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 10.2 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการกำกับดูแลนักศึกษา
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
 10.3 ครูฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฝึกอาชีพ (Training Management) รูปแบบการ
จัดฝึกอาชีพ การจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การจัดฝึกอาชีพตามหลักสูตรในสถานประกอบการตาม
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
 10.4 ครูฝึกมีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์งานในสถานประกอบการ (Job Analysis) เพื่อนำมา
เขียนแผนการฝึกอาชีพตลอดหลักสูจร (Traning plan) และจัดทำแผนการฝึกปฏิบัติงาน (Work Task Plan)  
 10.5 ครูฝึกในสถานประกอบการอธิบายความหมายของการประเมินผลการฝึกอาชีพ การวัดความรู้
และการประเมินผลเชิงประจักษ์ การสร้างเครื่องมือการประเมินผลประเภทต่างๆ และการจัดทำบันทึการฝึก
อาชีพและจัดทำสรุปผลการฝึกอาชีพ 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1. จากการสังเกต 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการฝึกอบรมออนไลน์ครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ช่ือโครงการฝึกอบรมออนไลน์ครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
        ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมในการ
        พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลาและผู้สอนก็ใช้การ

เพิ่มกิจกรรมเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่างๆลงไปในรายวิชาของตนเองเช่น word  powerpoint   pdf  ไฟล์

เสียง รูปภาพ สร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ มีห้องติดต่อส่ือสารผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

ครูนิเทศระบบทวิภาคี ครูนิเทศ  ครูฝึกในสถานประกอบการ นักเรียนนกัศึกษาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้

ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม  Moodie เป็นเครื่องมือแน่นำการใช้ให้มี

ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1.  เพื่อให้ผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ออนไลน์ครนูิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          6.2.  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 

          6.3.  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564  ถึง  เดือนกันยายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
 8.2 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.3 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 2,400  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะได้เรียนรู้ออนไลน์ครูนิเทศอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี 

10.2. ให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีมากขึ้น 

11.  การประเมินผลและติดตามผล 

11.1.  จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม                 

11.2.  จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 

 11.3.  ได้รับใบประกาศการผ่านการอบรม 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝกึอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 

1. ช่ือโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง   
  ประจำภาคเรียนท่ี 2/2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
        ของการพัฒนาประเทศ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่
สากล 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที ่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ คือนักเรียน นักศึกษาต้องฝึกอาชีพตามแผนการฝึกในสถานประกอบการเพื่อ
สร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและเจตคติ อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างกำลังคนเข้าสู ่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดย
สถานศึกษาเพิ่มปริมาณสาขา ผู้เรียนทวิให้มากขึ้น และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนา 

 ดังนั้น ก่อนนักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกอาชีพ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศจากงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อได้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
ความรับผิดต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนองต่อความต้องการ
นโยบายของรัฐบาล  

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพ ได้ทราบแนวทาในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง  
 6.2 เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพได้ทราบถึงความผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3 เพื่อให้ผู้ฝึกอาชีพและผู้ปกครองเข้าใจถึงข้อกำหนดบทพิจารณาความผิด และบทพิจารณาโทษ
ของผู้เรียนท่ีกระทำความผิดหรือขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ 
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 6.4 เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับสถาน
ประกอบการ 
 6.5 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในขั้นตอนการออกฝึกอาชีพ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 จำนวน 500 คน 
   - ผู้ปกครองของนักเรียน นกัศึกษา 
 7.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกอาชีพและผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนออกฝึก

อาชีพ และ เข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ผู้ฝึกอาชีพ ได้ทราบแนวทางในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 10.2 ผู้ฝึกอาชีพได้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ฝึกอาชีพและผู้ปกครองเข้าใจถึงข้อกำหนดบทพิจารณาความผิด และพิจารณาโทษของผู้เรียน
ท่ีกระทำความผิดหรือขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ 
 10.4 ผู้ปกครองเข้าใจในขั้นตอนการออกฝึกอาชีพ 
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11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    : ผลิตและพัฒนากำลังคน ท่ีสอดคล้องกับความพร้อม
        ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพ 
        สู่สากล 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วย ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อเป็น
การสร้างกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพิ่ม
ปริมาณสาขาวิชา ผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน และ การบันทึกรายงานการฝึกงานในสถานประกอบการทุกวัน 
จึงมีความสำคัญมากซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพช่วย
ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ความสามารถในการ
ทำงานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
นักศึกษาทีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในวงการธุรกิจตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการ
ทำงานสามารถเห็นวิธีการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และให้นักศึกษาฝึกงานทำงานร่วมกับผู้อื ่น ที่สำคัญเป็นการคิดการเสริมสร้างสมรรถภาพในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อจัดซื้อสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา จำนวน 500  
   - สมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จำนวน 1,000 เล่ม 
 7.2 เชิงคุณภาพ - การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระบบและมีคุณภาพ  
   - นักเรียน นักศึกษาบันทึกรายงานการฝึกอาชีพทุกภาคเรียน  
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  - 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 40,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี  

10.2 พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
10.3 มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
10.4. สถานประกอบการ ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. การเขียนรายงานสมุดฝึกอาชีพ 
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โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 สภาพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก จากสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีความเป็นอันหนึ่งอัน 

เดียวกันท้ังบุคคล สังคมและธรรมชาติ กลายเป็นสังคม ท่ีต้องแข่งขัน คนส่วนใหญ่ทำส่ิงต่างๆ เพื่อประโยชน์

ของตนเอง แม้กระท่ังการศึกษาก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าท้ังทางและเศรษฐกิจในอนาคตของผู้เรียน ทำให้

เยาวชนไทยไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง และไม่ได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของคน

ส่วนใหญ่ในสังคมอีกต่อไป สังคมจึงเกิดแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาข้ึน ซึ่งวิถีของการปฏิรูปการศึกษา คือ 

การปรับเปล่ียนวิธีการสอน สร้างคนให้คิดเป็น คิดไกล คิดลึก คิดอย่างถูกต้อง คิดโดยยึดสังคมและ

สภาพแวดล้อม เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรู้โดยปฏิสัมพันธ์ 

เรียนรู้โดยวิถีของ สังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม 

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา เกี่ยวกับแนว

การจัดการศึกษา ท่ีกล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ความสัมฤทธิผลในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่วนหนึ่ง 

ขึ้นอยู่กับบทบาทของ ผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้รับมาเป็นผู้แสวงหาความรู้

ด้วย ตนเอง ต้องคิดเอง ทําเอง ปรับปรุงเอง ในเรื่องท่ีสอดคล้องกับการดํารงชีวิต ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ และ

ต้องการ เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย มีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการเรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้ กับผู้อื่นได้” 
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ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย 

การอาชีพวารินชําราบ จึงได้ดําเนินโครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณา

การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้  

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสําคัญของสมรรถนะอาชีพในการเรียนการสอนอาชีพ 

6.2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบูรณาการสมรรถนะอาชีพท่ีนําไปใช้ในการ 

เขียนแผนการเรียนการสอนอาชีพหรือวิชาชีพ 

6.3 สามารถพัฒนาการเขียนแผนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและอาชีพและการบูรณา

การตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 ครูทุกสาขาวิชา จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรม 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 ครูทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ี

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2.2 จัดทำแผนการสอนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

7.2.3 คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ี สามารถเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2.4 สามารถพัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความ

ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 คณะครูทุกสาขาวิชา/เจ้าหน้าท่ีเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและ

บูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔๑ คน  

10.2 คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเขียนแผนการสอน/การ

เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10.3 คณะครูทุกสาขาวิชา เจ้าหน้าท่ีจัดทำแผนการสอนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

10.4 มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบแผนนนการเรียนระดับ ปวช. 

และปวส. ทุกสาขาวิชา/สาขางาน 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกวิชา 
1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกวิชา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ี 

ท่ี ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้เรียน ชุมชน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้

สอดคล้อง กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยให้มีการสํารวจข้อมูลความ

ต้องการในการ พัฒนาหลักสูตร มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้

ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องกับสภาพ

เปล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้

สามารถตอบสนอง ความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพ โดยกําหนดหลักการจุดหมาย 

โครงสร้างการจัดทําหลักสูตร การจัดอัตราเวลาเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ ฯลฯ 

ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จึงได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับครอบครัว ชุมชน 

ท้องถิ่นวัด หน่วยงาน ใช้ในสถานศึกษา โดยมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเหมาะสม 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการนํามาตรฐานการศึกษา อาชีวศึกษา พ.ศ. 

2561  ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาสู่การปฏิบัติจริง 

            6.2 เพื่อให้วิทยาลัย มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
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            6.3 เพื่อให้วิทยาลัยฯ ได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ

สนใจ และความสามารถ 

            6.4 เพื่อให้ระบบนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่าง สม่ําเสมอ 

            6.5 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

            6.6 เพื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

            6.7 เพื่อประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  

            6.8 เพื่อให้นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

สูงสุด 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1. เชิงปริมาณ  

             7.1.1 ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชา 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  

              7.1.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า1

รายวิชา  

              7.1.3 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1

รายวิชา  

              7.1.4 ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 

1 รายวิชา 

              7.1.5 จํานวนครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จํานวน 41 คน  

๗.๒ เชิงคุณภาพ  

            7.2.1 ข้อมูลท่ีเป็นความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพฒันา 

หลักสูตรรายวิชาระดับแผนกวิชา  

            7.2.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาระดับแผนกวิชา  

            7.2.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาระดับแผนกวิชาท่ีทดลองใช้มีประสิทธิภาพตาม 

วัตถุประสงค์ 

            7.2.4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
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8. กจิกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนํามาตรฐานและตัวชี้วัด 

ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  

10.2 สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษา ตามนโยบายสานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ 

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

10.3 ครูได้นําหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน 

นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  

10.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ 

ต้องการของสถานประกอบการได้  

10.5 สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา 

สอดคล้องกับความต้องการ  

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

11.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามข้ันตอนท่ีระบุ  
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โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ บูรณาการร่วมกับเทศกาลสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ บูรณาการร่วมกับเทศกาล   
  สวัสดีปีใหม่ ปี 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 

 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
       ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่  
                                                               สากล 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 เพื่อให้การฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร ระดับ ปวช. และ 
ปวส. ของนักเรียน นักศึกษา ตามแผนการเรียนระบบทวิภาคี แผนกวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 
และ 1/2565 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

 6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อรับทราบข้อมูล และสถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษาท่ีอยู่ในสถานประกอบการ 
 6.2 เพื่อให้การดูแลและรับฟังข้อปัญหา และแก้ไขร่วมกัน 
 6.3 เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 6.4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 6.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับสถานประกอบการ 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย  
 7.2 เชิงคุณภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือนมกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 13,570 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ครูฝึกในสถานประกอบการเข้าใจกฎหมายของการเป็นครูฝึก  

10.2 สถานประกอบการเข้าใจการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา  
10.3 ครูฝึกในสถานประกอบการเรู้การกำกับ ดูแล นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี 
       เทคนิคการสอนงาน 
10.4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
1. ช่ือโครงการ  โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็นการพัฒนาทักษะกําลังคนให้มีโอกาส และมีงานทํามาก
ขึ้น โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรที่สามารถ
ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้จริง เป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนกําลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่ม
ศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
กําลังคนเป็นเรื่องสําคัญงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยการอาชีพวาริน ชําราบ จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะทางด้าน
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัว ท้ังยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือให้มีโอกาสทํางานมาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และ การประกอบอาชีพอิสระในอนาคต  
6. วัตถุประสงค์ 

   6.1  เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในสาขาวิชาท่ีสนใจ 

    6.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจําวัน และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ - ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย         

การอาชีพวารินชําราบ จํานวน ๑๐ หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้เรียนรู้และได้

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่สนใจ สามารถนําความรู ้และ ทักษะ ที ่ได้จากการฝึ กอบรม             

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และใช้ในการประกอบ อาชีพได้ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 400,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่ม

รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. ลดปัญหาจากการว่างงาน 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ต่อยอด และเพิ่มทักษะใหม่ในวิชาชีพ  

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

11.1 ประเมินผลจากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

11.2 สรุปผลการดําเนินการ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

 √   โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหาร

จัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้มีการพัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการเรยีน

การสอนให้มีความรู้และความสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู ้สอนมีระบบบริหารจัดการ รายวิชาสำหรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น ซึ่ง

ถือเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดเก็บเป็น

องค์ความรู้ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น 

 6.2.เพื่อพัฒนาห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ใหเ้ป็นองค์ความรู้ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  7.1 เชิงปริมาณ 

  มีห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

  เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนในการการเรียนการสอนออนไลน์ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.เสนอโครงการ            
2. แต ่ ง ต ั ้ ง ค ณะกร ร ม ก า ร 
ดำเนินงาน 

           

3.ดำเนินงานตามโครงการ            
4.ติดตามผลการดำเนินงาน            
5.สรุปรายงานโครงการ            

 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ - บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์
 10.2.นักเรียนนักศึกษามีความสะดวกสบายในการเรียนการสอนออนไลน์ 

11. การติดตามและประเมินผล 

11.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน ์

11.2.สำรวจห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์หลังจากพัฒนาและปรับปรุง 

 

 

 

 

 



292 
 

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

1. ช่ือโครงการ โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นกัศึกษาใหม่ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
       ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล  

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 นักเรียน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ได้เรียนรู้วิทยากรใหม่ ท่ีทัน

ต่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี ทั ้งนี ้ภายในจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบการท่ี

ทันสมัยและเหมาะต่อการให้นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ทุกคนควร

จะได้ทราบและภาคภูมิใจในสาขาวิชา ท่ีเรียน 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ 
6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการจริง 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา  ระดับปวช.   

 7.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือนมกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  สถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 63,150 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ครูฝึกในสถานประกอบการเข้าใจกฎหมายของการเป็นครูฝึก  

10.2 สถานประกอบการเข้าใจการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา  
10.3 ครูฝึกในสถานประกอบการเรู้การกำกับ ดูแล นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี 
       เทคนิคการสอนงาน 
10.4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือโครงการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร   
           มนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 1,191  คน 

6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     66  คน  

6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาการ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
10.2.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร   
           มนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 1,191  คน 

6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     66  คน  

6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาการ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 25,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
10.2.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 
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โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคฯ/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 

1. ช่ือโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคฯ/ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร   
           มนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 1,191  คน 

6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     66  คน  

6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาการ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 40,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
10.2.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. ช่ือโครงการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร   
           มนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
ตามนโนบายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการองค์การ

วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาซึ่งมีท้ังระดับวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดทักษะองค์การวิชาชีพเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ในแต่ละประเภทวิชา 

การฝึกฝน การศึกษาและการปฏิบัติในแต่ละทักษะจะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสามารถนำไปใช้ใน

การศึกษาและ การทำงานได้รวมถึงในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
6.2.เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับ

จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 1,191  คน 

6.1.2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน     66  คน  

6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาการ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 40,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1.นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเรียน นักศึกษา 
10.2.ได้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะองค์การวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยฯ ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 
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โครงการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือโครงการประกวดโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 โครงสร ้างหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และโครงสร ้างหลักสูตร

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๓ หมวด และกิจกรมเสริมหลักสูตร และได้

กําหนดให้มีโครงการพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ตามความถนัดและสนใจ ต้ังแต่การเลือก หัวข้อ หรือเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอน

การดําเนินงาน การประผลเมินและการจัดทํา รายงาน ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของโครงการนั้นๆ ซึ่งวิทยาลัยได้จัดให้ผู ้เรียน จัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี สัมพันธ์หรือ

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ในภาคเรียนที่ ๖ รวมจํานวน ๔ หน่วยกิต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามแผนการเรียนของปีการศึกษา นั้นๆ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ จึงได้กําหนด

จัดทํา โครงการ การประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานในรายวิชาโครงการ สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน  

6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ และ 

สามารถนํา ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา มาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

6.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานตาม 

หลักการและกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ 
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6.3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ 

รับรู้ ข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ  

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกสาขาวิชา ได้ร่วมมือกันจัด 

กิจกรรม การประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ 

7.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปล่ียนความรู้ในการนําเสนอผลงาน และสามารถนํา 

ผลงาน ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมอื่นได้ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจขั้นตอน กระบวนการ การพัฒนาโครงการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพอย่าง

เป็นระบบ 

2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ท่ีได้จากการศึกษาในสาขาวิชามา

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
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3. นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดี ต่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาโครงการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ  

และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 
 

โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา  สาขางาน  และแผนการเรียนในสาขาวิชา 
ที่เปิดทำการสอน ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือโครงการ  โครงการประเมินความพึงพอใจ การใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา  สาขางาน  และแผนการเรียน
ในสาขาวิชาท่ีเปิดทำการสอน ระดับ ปวช.  และระดับ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

สภาพสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก จากสังคมท่ีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ำใจ มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันท้ังบุคคล สังคมและธรรมชาติ กลายเป็นสังคม ท่ีต้องแข่งขัน คนส่วนใหญ่ทำส่ิงต่างๆ เพื่อประโยชน์
ของตนเอง แม้กระท่ังการศึกษาก็เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจในอนาคตของ 
ผู้เรียน ทำให้เยาวชนไทยไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง และไม่ได้ศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอีกต่อไป สังคมจึงเกิดแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาข้ึน ซึ่งวิถีของการ
ปฏิรูปการศึกษาคือ  การปรับเปล่ียนวิธีการสอน สร้างคนให้คิดเป็น คิดไกล คิดลึก คิดอย่างถูกต้อง คิดโดยยึด
สังคมและสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เรียนรู้โดย
ปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้โดยวิถีของสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม   

การประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน  แผนการเรียน  ท่ีเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับ  
ปวช.  ปวส.  ประจำปีการศึกษา  2565  เป็นการประเมินคุณภาพของหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ และส่งเสริมสนับสนุนเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมและปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลสูงสุดและประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย  ซึ่งจะต้องอาศัยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  การมีส่วนร่วมและร่วมมือซึง่กันและกนัแบบกัลยาณมิตร  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล  รวมทั้งการวัดปัจจัย  การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา   
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6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชา  และรายวิชาตามแผนการเรียน  ระดับ ปวช. และระดับ  ปวส.   
ประจำปีการศึกษา 2565 

6.2 เพื่อให้บุคลากรครูนำข้อมูลจากการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
6.3 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินหลักสูตร 
6.4 เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
6.5 เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก7. 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1  บุคลากรครู  ทุกสาขาวิชาทำการประเมินหลักสูตรร้อยละ  100   
7.1.2  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกสาขาวิชาทำการประเมินหลักสูตรร้อยละ 100   
7.1.3  สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ร้อยละ 80   

7.2.  เชิงคุณภาพ 
7.2.1  พัฒนาหลักสูตรท่ีใช้ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ ชุมชน   และท้องถิ่น  
7.2.2  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 2,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1  หลักสูตรสาขาวิชา  สาขางาน  แผนการเรียน  ในระดับ  ปวช.  และระดับ  ปวส.  
10.2  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ  ชุมชน  สังคม  

และท้องถิ่น  
10.3  นำข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรมาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 
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โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
      : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
       ประเมินผล 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562  โดยท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 และ
มาตรา 9 กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2561 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
     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. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 ,2,3 

   7.1.2 นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1, 2 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  

 7.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนกมีผลการสอบปลายภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ท่ี

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหรือผ่านการทดสอบ   

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  ศูนย์สอบวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  ระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและ 
ทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1.สรุปจากผลการทดสอบ 
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โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
      : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
        ประเมินผล 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562  โดยท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 6 และ
มาตรา 9 กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2561 กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
     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. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี  1 ,2,3 

   7.1.2 นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1, 2 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  

 7.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนกมีผลการสอบปลายภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ท่ี

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหรือผ่านการทดสอบ   

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน สิงหาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  ศูนย์สอบวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  ระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและ 
ทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1.สรุปจากผลการทดสอบ 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  2.1 แผนกวิชา 
                                            2.2 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจำ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้อง
       กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
      : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและ
หลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ และโดยที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 – 2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2579 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560 ได้
เห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ใช้กอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ดังกล่าว  
  จึงได้มีประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 2 ระดับ กำหนดตรงกันว่า ข้อ 14 (6) การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  และ (7) (ข)  การจัดการศึกษา การประเมินผลการเรียน และการสำเร็จการศึกษา ต้องได้
จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
จากระบบ         4 ระดับคะแนน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  ฉะนั้น เมื ่อนักเรียน นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นักเรียน นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
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คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2562 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

 7.1.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จำนวน 222 คน 
  7.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562      
จำนวน 172 คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  ศูนย์สอบวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 10,000 บาท 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1.สรุปจากผลการทดสอบ 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  2.1 แผนกวิชา 
      2.2 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
       ของการพัฒนาประเทศ 

: กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้าง    
  ศักยภาพ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และ
ทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ       
ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ช่ือ 
นามสกุล สาขาและระดับท่ีผ่านการทดสอบ เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้ท่ีสนใจเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทัศนคติในการทำงาน
ของตน สามารถขอรับการ ทดสอบฯ ได้ท่ีหน่วยงาน ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่ัวประเทศ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้เข้ารับกรทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้งสองภาค โดยแต่ละภาค
จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่
น้อยกว่าคะแนนที่กำหนดได้หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ แต่ละระดับ ซึ่ งโดย
ปกติจะอยู่ท่ีร้อยละ 70  
 ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการทดสอบ และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ ร้อยละของ
ผู ้เร ียนที ่ผ ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒ ิว ิชาชีพหรื อหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

6.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

 7.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
7.2 เชิงคุณภาพ  

 7.2.1 นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
  8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  ศูนย์สอบวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  10.1 นักเรียน  นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
  10.2 สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1.สรุปจากผลการทดสอบ 
 11.2 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวิทยบริการและห้องสมุด  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจำ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรม 
วิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ 
: ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่
สากล 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
ตาม พ.ร.บ. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดย

เน้นการพัฒนา 3  องค์ประกอบ  ได้แก่  หนังสือดี  บรรยากาศดี และ บรรณารักษ์ดี เพื่อการพัฒนาห้องสมุด

ให้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยเอง  ทรัพยากรห้องสมุดจึงเป็นส่ิงสำคัญอย่าง

ยิ่ง เมื่อมีหนังสือท่ีมีคุณภาพ  มีเนื้อหาท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์  มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ  ห้องสมุดก็จะเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยส่งเสริม  ผลักดันและเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามา

ค้นคว้ามากขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ  

6.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  เห็นความสำคัญของการอ่าน  สามารถค้นคว้าหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

7.2  มีทรัพยากรเพียงพอต่อจำนวนของผู้ใช้บริการ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1  มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ   

10.2  มีจำนวนเพียงพอ  และครอบคลุมทุกสาขาท่ีเปิดสอน 

11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  จากสถิติการใช้ห้องสมุด 

 11.2  จากสถิติยืม – คืนหนังสือ 

 11.3  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการจัดมุมเทิดพระเกียรติในห้องสมุด   

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิทยบริการและห้องสมุด  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ  
2.  ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

(/)  โครงการตามภาระงานประจำ 
    ( )  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตฐานสำนักงาน 

4. หลักการและเหตุผล 
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง  ท่ีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงเห็นความสำคัญของ
การศึกษา  ทรงเป็นผู้จุดประกายทางความคิดให้ปวงประชาได้มีจิตสำนึกท่ีจะร่วมกันผลักดัน พัฒนา 
สร้างสรรค์การศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองเทียมเท่าอารยะนานาประเทศ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชจ
ริยวัตร โปรดการอ่าน  พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอ่าน  ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย  ทรงสะสม
หนังสือท่ีมีคุณค่า   มีพระมหากรุณาธิคุณต่อหอสมุดแห่งชาติ และทรงสนพระราชหฤทัยมาต้ังแต่ครั้งทรงพระ
เยาว์  ทรงสนับสนุนกิจการของห้องสมุดต่างๆ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พระราชทานคำแนะนำและเสนอ
แนวคิดในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมงานของหอสมุดแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง พระราชทานพระราชดำริให้
มีการปรับปรุงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ และทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหอสมุดแห่งชาติอยู่เสมอ   

ด้วยพระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา  ทรงพระวิริยะอุตสาหะ  มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ

ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  งานวิทยบริการและห้องสมุด รวมทั้งครู บุคลากร นักเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้  จึงได้จัดทำโครงการ   

จัดมุมเทิดพระเกียรติ  และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน

นักศึกษา  ครู  บุคลากรของวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการอ่าน  รักการอ่าน โดยมีเจ้าฟ้านักอ่านเป็น

ต้นแบบ  

 5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

5.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรของวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการอ่าน  รัก
การอ่าน โดยมีเจ้าฟ้านักอ่านเป็นต้นแบบ 
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54  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลทั่วไป  ได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
6. เป้าหมาย 

6.1 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีมุมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

6.2  นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาพระราชกรณียกิจ  และผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6.3  นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรของวิทยาลัยมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าของการศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนิน / ระยะเวลา / สถานท่ี 

 7.1 รูปแบบกิจกรรม 

- จัดมุมเทิดพระเกียรติ  นำเสนอพระราชกรณียกิจและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ          

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7.2  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
- ตุลาคม  2564  -  30  กัยายน  2565 

7.3  สถานท่ีดำเนินโครงการ   
-  ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

8. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา  การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุน   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,330 บาท 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร รวมทั้งบุคคลท่ัวไป ได้ศึกษาพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ

และผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

 9.3  เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้น่าใช้บริการมากข้ึน  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 10.1  สังเกตสภาพจริง 

 10.3  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

1. ช่ือโครงการ  โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   แผนกสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                                                         : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ         
                                                           ทรัพยากรมนุษย ์

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
การจัดทำโครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดโลกทัศน์ 

และมีมุมมองถึงนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6.2 ให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 

 6.3 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานอัน

เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ   

นักเรียน นักศึกษา ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 60 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ   

นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
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8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
  10.1. นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการทดลองและได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานวิทยาศาสตร์ 

  10.2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับผลงานวิทยาศาสตร์ 

11. การติดตามและประเมินผล  

  11.1 จากการสรุปโครงการ 

 11.2 จากแบบสอบถาม 

 11.3 จากรูปภาพศึกษาดูงาน 
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โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ 

1. ช่ือโครงการ ห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ผลิตและพัฒนากำลังคน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
        ของการพัฒนาประเทศ 
      : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
        มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

สภาพห้องสมุดในปัจจุบัน  ระบบการให้บริการยังขาดการพัฒนาอีกมาก  เช่น  ระบบบันทึกข้อมูล
หนังสือ  ระบบยืม – คืนหนังสือ  ระบบเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ  รูปแบบการให้บริการยังคงใช้การเขียน  
หรือจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนอยู่  เวลาที่มีนักศึกษามายืมหนังสือพร้อมกันหลายคน  ต้องรอนาน  ทำให้
เสียเวลาในการทำงานมากแต่ได้งานน้อย  และอาจทำให้นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการไม่ประทับใจในการใช้บริการ
ด้วย 
 การพัฒนา  ปรับปรุงระบบห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งรวบรวมข้อมูลที่ตอบสนอง
กิจกรรม  การเรียนการสอน   เพื่อให้ทันสมัยจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  พร้อมด้วยเครื่องแส
กนบาร์โค้ด  เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลหนังสือท่ีมีในห้องสมุด  เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลหนังสือในห้องสมุด
ซึ่งมีจำนวนมากเกินท่ีผู้ปฏิบัติงานจะจำท้ังหมดได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้
ด้วยตนเอง 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1  เพื่อพัฒนาระบบงานบริการของห้องสมุดให้ทันสมัย  เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ  
รวมทั้งผู้ใช้บริการท่ัวไป  ได้รับความสะดวกและความประทับใจในการศึกษาค้นคว้า 
 6.2  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีเครื่องมือช่วยในการทำงานเพิ่มขึ้น  ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและ
ให้ได้ ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.3  เพื่อยกระดับห้องสมุดให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อจะได้ผ่านมาตรฐานการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ 
       7.1.1 ห้องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่  สำหรับใช้ในการบันทึกโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
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       7.1.2  มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมเครื่องแสกนบาร์โค้ด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล
หนังสือและให้บริการ ยืม – คืนหนังสือ 

      7.1.3  มีเครื่องนับจำนวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด   
7.2  เชิงคุณภาพ 

       7.2.1  ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น  และมีคุณภาพมากขึ้น 
       7.2.2  ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้มากขึ้น  ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นคว้า 
       7.2.3  ผู้ใช้บริการประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด เป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรักการ
อ่าน     รักการศึกษาค้นคว้า 
       7.2.4  มีระบบนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการท่ีมีคุณภาพ 
       7.2.5  ห้องสมุดมีระบบการบริหารงาน  และการให้บริการท่ีมีคุณภาพ  ผ่านมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  - บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  เพื่อบันทึกข้อมูลและช่วยสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด   
 10.2  มีเครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อใช้ในกระบวนการยืม – คืนหนังสือ 
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 10.3   ห้องสมุดมีส่ือเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  สร้างงานได้มีคุณภาพมากขึ้น 
10.4  นักเรียนนักศึกษา  บุคลากรวิทยาลัยฯ  และผู้ใช้บริการท่ัวไป  ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และ

มีความประทับใจในการบริการ   ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรักการอ่าน สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 11.2  ประเมินโดยการสังเกตุตามสภาพจริงของผู้ใช้บริการ    
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน 

 นักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ

ราบ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้/ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

- การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ      

4. หลักการและเหตุผล   

  ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มันโยบายในการยกระดับและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการ

อาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้อง

กับความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและในระดับนานาชาติ การดำเนินงานความ

ร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น    

โดยดำเนินกิจกรรมการอบรมทักษะทางภาษาต่างประเทศและวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องสอดรับและจำเป็นให้นักเรียน 

นักศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของ

ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

5.2  เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ  ด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 

    ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564 
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8. สถานท่ีดำเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการ 
  แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  3,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

2. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาต่างประเทศ ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

บริบท     ของสถานศึกษา และสอดรับกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การติดตามและการประเมินผล 

11.1 จากสรุปผลจากการใช้แบบประเมิน 

11.2 สรุปผลการดำเนินการ 
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โครงการสร้างรถประหยัดเชื้อเพลิง 

1. ผู้รับผิดชอบ   แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้น้ำมันเช้ือเพลิงมีราคาท่ีสูงขึ้นมากส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร

การกินและของใช้ส่วนตัว ทางแผนกช่างยนต์จึงได้เล็งเห็นพี่น้องประชาชนท่ีโดนผลกระทบจากน้ำมันเช้ือเพลิง

ท่ีมีราคาสูงขึ้น ทางแผนกช่างยนต์จึงได้คิดค้น และศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ขึ้นมา 

5.วัตถุประสงค์ 

 5.1เพื่อทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ ทนทาน สามารถใช้งานได้จริง 

 5.2 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำโครงการของวิทยาลัยการ

อาชีพวารินชำราบท่ีให้ได้มาตรฐานท่ีดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6.เป้าหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ได้รถประหยัดเช้ือเพลิง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1ได้รถท่ีประหยัดเช้ือเพลิง 

7.กิจกรรมหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 จัดทำโครงการ  ตุลาคม 2565 

 7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม 2565 

 7.3 จัดซื้อ/จัดเตรียม  ตุลาคม 2565 

 7.4 ดำเนินการจัดทำตามเป้าหมาย ตุลาคม ธันวาคม  2565 

 7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ มกราคม – กันยายน 2565 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  2,000 บาท  
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9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษารุ่นหลังได้รับความรู้และวิธีการทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง 

9.2เพื่อศึกษาและสำรวจความพึงพอใจในโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิงและสามารถนำผลสำรวจท่ีได้

ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

10.การติดตามและการประเมินผล 

10.1จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม 

10.2จากแบบสอบถามและสรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบงานวัดผลและประเมินผล ประจำปี 2564 
1. ช่ือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบงานวัดผลและประเมินผล ประจำปี 2564 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
  การจัดการเรียนการสอนหนึ ่ง ๆ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผู ้สอน และ
กระบวนการสอนเป็นระยะ (Formative evaluation) เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการ
วัดผลและประเมินผลนี้จะพยายามทำให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจว่า การสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่ (summative evaluation) นำผลการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ในการจัดลำดับ เล่ือนช้ันเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป                       
  การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู ้เรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นหรือไม่มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสม
หรือไม่ หากต้องการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร เป็นต้น                                                    
  ฉะนั้น เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา/กิจกรรมที่ตนสอนเกิดขึ้น จะต้องมีการ
รวบรวมคะแนนของ นักเรียน นักศึกษา ในระหว่างภาคเรียนและปลายภาค เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และทำการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เพื่อให้การทำงานกับเอกสารผลการเรียนถูกต้องและมีข้อผิดพลาดลดน้อยลง  
 6.3 เพื่อดูข้อมูลผลการเรียนย้อนหลังของนักเรียน นักศึกษาได้ 
 6.4 เพื่อช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

 7.1.1 ครู บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานวัดผลและประเมินผล ประจำปี 
2564          จำนวน 60 คน 
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 7.2 เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 ครู บุคลากร ใช้โปรแกรมระบบงานวัดผลและประเมินผล ประจำปี 2564 ได้เป็นอย่าง
ดี 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  
          

  
 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 2,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 เกระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การทำงานกับเอกสารผลการเรียนถูกต้องและมีข้อผิดพลาดลดน้อยลง  
 10.3 ดูข้อมูลผลการเรียนย้อนหลังของนักเรียน นักศึกษาได้ 
 10.4 ช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  

 11.1 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมการสอน ทุกสาขาวิชา 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน                     
                                                                การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ 
      : ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มี   
                                                                ศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เปิดการเรียนการสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของแผนกอุตสาหรรม และพาณิชยกรรม  มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่
ความทันสมัยและเทคโนโลยี  จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอรองรับการพฒันานักเรียน 
นักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร  การเชิญผู้เช่ียวชาญร่วมทำการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1   เพื่อจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาฯ 
 6.2   เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1   เชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ปวช.และ ปวส.ได้รับฟังจากผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ได้นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ปวช.และปวส. ได้รับความรู้จาก
ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 50,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์กับผู้เช่ียวชาญภายนอก  
9.2  นักเรียน มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 

11. การติดตามและประเมินผล  
11.1 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ 
พัฒนาสถานศึกษา 
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ปรับปรุงพื้น และทาสพีื้นแผนกวิชาช่างโลหะการ (ชมรมวิชาชีพ) 
1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงพื้น และทาสีพื้นแผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ  
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ   
                                          ส่ิงแวดล้อม 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโลหะการ เป็นอาคารท่ีใช้งานมานานมากกว่า 15 ปี พื้นปูนภายในอาคารมี

สภาพแตก มีเศษผงปูน ทำให้เกิดฝุ่นควัน ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนักเรียน นักศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
ในการนี้แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดทำโครงการ เพื่อปรับปรุงพื้น และทาสีพื้นแผนกวิชาช่างโลหะ

การ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นอาคารแผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. เพื่อทาสีพื้นแผนกวิชาช่างโลหะการ ให้พร้อมใช้งาน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

- ซ่อมแซม ปรังปรุง ทาสีพื้นอาคารแผนกฯ (960 ตร.ม.) จำนวน   1  หลัง  
 7.2 เชิงคุณภาพ  

- พื้นอาคาร สีพื้นแผนกวิชาช่างโลหะการ มีความสวยงาม พร้อมใช้งาน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างโลหะการ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  30,000  (สามหมื่นบาท) 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ซ่อมแซม ปรังปรุง ทาสีพื้นอาคารแผนกฯ (960 ตร.ม.) จำนวน   1  หลัง 
2. พื้นอาคาร สีพื้นแผนกวิชาช่างโลหะการ มีความสวยงาม พร้อมใช้งาน 

11. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ   ขออนุมัติ จัดทำโครง 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  รายงานการจัดทำโครงการ 
3. หลังส้ินสุดโครงการ    รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
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โครงการปรับปรุงพื้นโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ (ชมรมวิชาชีพ) 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหาร

จัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบใน 

การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของโรงงาน 

ซึ่งปัจจุบันมีแผนกช่างยนต์มีการจัดการเรียนรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาได้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำให้พื้นโรงงานที่มีอายุการใช้งานมานานเกิดการ

ชำรุดเสียหาย มีผงฝุ่นปูนซีเมนต์ท่ีเส่ือมสภาพฟุ้งไปท่ัวบริเวณโรงงาน ทำให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นอันตรายต่อร่าง

การนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้เล็งเห็นความปลอดภัยในการใช้พื้นท่ี

ของนักเรียนนักศึกษาและความสวยงามของพื้นโรงงานจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงพื้นโรงงานแผนกช่างยนต์

ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1.เพื่อปรับปรุงพื้นโรงงานแผนกช่างยนต์ 

 6.2.เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียนนักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณ 

  ได้พื้นโรงงาน จำนวน 1 ช้ัน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

  ได้พื้นโรงงานท่ีมีความสวยงามปลอดภัยในการใช้งาน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.เสนอโครงการ 
 

          
2.แต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

  
 

        

3.ดำเนินงานตามโครงการ      
 

     
4.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

      
 

    

5.สรุปรายงานโครงการ           
 

 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 พัฒนาปรับปรุงพืน้โรงงานให้มีความสวยงามปลอดภัย 
 10.2.จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษา 

 10.3.นักเรียนนักศึกษาได้ใช้พื้นท่ีอย่างปลอดภัยทำความสะอาดง่าย 

11.การติดตามและการประเมินผล 

11.1 แผนกช่างยนต์ได้พื้นโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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โครงการปรับปรุงพื้นและทาสีพืน้ห้องเรียนปฏบิติังานติดต้ังไฟฟ้า (ชมรมวิชาชีพ) 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นและทาสีพื้นห้องเรียนปฏิบัติงานติดต้ังไฟฟ้า 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

                                                    มนุษย์ 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหาร 

                                                   จัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบใน 

การจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือการเรียนการสอน ห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 

ซึ่งปัจจุบันมีแผนกช่างไฟฟ้ามีการจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัตินักเรียนนักศึกษาได้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำให้พื้นห้องเรียนที่มีอายุการใช้งานมานานเกิดการ

ชำรุดเสียหาย มีผงฝุ่นปูนซีเมนต์ที่เสื่อมสภาพฟุ้งไปทั่วบริเวณห้องเรียน ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อ

ร่างการนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้เล็งเห็นความปลอดภัยในการใช้

พื้นท่ีของนักเรียนนักศึกษาและความสวยงามของพื้นห้องเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนแผนก

ช่างไฟฟ้าขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1.เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนแผนกช่างไฟฟ้า 

 6.2.เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียนนักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณ 

  ได้พื้นห้องเรียน จำนวน 1 ช้ัน 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

  ได้พื้นห้องเรียนท่ีมีความสวยงามปลอดภัยในการใช้งาน 

 

 



339 
 

 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.เสนอโครงการ            
2.แต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

           

3.ดำเนินงานตามโครงการ            
4.ติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

           

5.สรุปรายงานโครงการ            
 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 35,000  บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 พัฒนาปรับปรุงพืน้ห้องเรียนให้มีความสวยงามและปลอดภัย 
 10.2.จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษา 

 10.3.นักเรียนนักศึกษาได้ใช้พื้นท่ีอย่างปลอดภัยทำความสะอาดง่าย 

11.การติดตามและการประเมินผล 

11.1 แผนกช่างไฟฟ้าได้พื้นห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี 

1. ช่ือโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร  
                                                    มนุษย์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และห้องเรียนท่ีทันสมัยสำหรับใช้

ในการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในภาพรวม ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่ง ห้องปฏิบัติการทางบัญชี แผนกวิชาการบัญชี ถือเป็นแหล่งค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านทักษะวิชาการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรส่งเสริมและช่วยพัฒนา สติปัญญาและ

ทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา  

ดังนั้นจึงได้จัดทำ โครงการปรับปรุงห้องเรียน   เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนดี

ยิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 เชิงคุณภาพ : เพื่อปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาการบัญชีให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าเรียน เป็นส่ิงหนึ่งท่ี

ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนในอนาคต 

 เชิงปริมาณ : 1. ไม้ฝาเชอร่าปิดช่องหน้าต่างไม่ให้นกเข้าไปทำความสกปรกในห้องเรียนได้ จำนวน 20 

แผ่น 

 2. ติดผ้าม่านกันแสง จำนวน 16 ชุด 

 3. รางผ้าม่าน จำนวน 8 ราง 

7. เป้าหมาย 

 มีห้องเรียนท่ีสะอาดเรียบร้อย น่าเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามทันสมัยในการเรียน การสอน เป็น

ส่ิงหนึ่งท่ีช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนในอนาคต 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

 

           
2. จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

 
 

          

3. ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 

   
 

        

4. สรุปและประเมินผล           
 

 

  

 8.2 สถานท่ีดำเนินการ : ห้องปฏิบัติการทางบัญชี แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ จำนวน   20,600 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน เพียงพอกับผู้ใช้บริการอย่ามีประสิทธิภาพ  

          1.  มีห้องเรียนท่ีสะอาด  ไม่มีนกเข้ามาภายในห้องเรียนได้ 

          2.  มีผ้าม่านกันแสงทำให้นักเรียน นักศึกษามีสมาธิ  มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

11. การติดตามและประเมินผล  

 จากการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบรูปเล่ม PDCA 
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โครงการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย 
1. ช่ือโครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไทย 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาสังคมของประเทศชาติให้เกิดความมั ่นคง และ ก้าวหน้าต้อง เริ ่มต้นจากการพัฒนา
การศึกษาของประชากรในประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางความคิดและมีความรู้ที่จะ
พัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป การจัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต้องอาศัย ปัจจัยหลายๆอย่าง สิ่งหนึ่งท่ี
ขาดมิได้ คือการจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะความรู้ ด้วยแนวทางและ การปฏิบัติที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนธรรมดา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดความ ชำนาญ มีทักษะ อันจะ
ส่งผลต่อการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีการจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนพิมพ์ดีด
ขึ้น 

 

6. วัตถุประสงค์ 
     6.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพิมพ์ดีด  
     6.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
      7.1.1  ได้เครื่องพิมพ์ดีดมีสภาพการใช้งานได้ดีเหมาะแก่การเรียน  จำนวน  20  เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 นักเรียนมีเครื่องพิมพ์ดีดท่ีพร้อมต่อการเรียน สามารถทำให้การปฏิบัติใน การพิมพ์ดีดมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้ดีขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.2 สถานท่ีดำเนินการ ห้องพิมพ์ดีด แผนกวิชาการบัญชีวิชาการอาชีพวารินชำราบ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

 

  
 

   
 

 
 

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องพิมพ์ดีด แผนกวิชาการบัญชีวิชาการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 30,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
       10.1 นักศึกษามีเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์ดีดและเห็นความสำคัญของการเรียนพิมพ์ดีด  
       10.2 นักศึกษามีทักษะและความช านาญทางด้านการพิมพ์ดีดและเห็นความสำคัญของการเรียนพิมพ์ดีด             
       10.3 สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
11. การติดตามและประเมินผล  

        จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน  
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
1. ช่ือโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน  จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และห้องเรียนท่ีทันสมัยสำหรับใช้

ในการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในภาพรวม ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น แผนกวิชาการตลาดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังในด้าน

ทักษะวิชาการ ถือว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรส่งเสริมและช่วยพัฒนา สติปัญญาและทักษะให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ดังนั้นจึงได้จัดทำ โครงการปรับปรุงห้องเรียน   เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

          มีห้องเรียนท่ีสะอาดเรียบร้อย น่าเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามทันสมัยในการเรียน การสอน เป็น

ส่ิงหนึ่งท่ีช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนในอนาคต 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาการตลาดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าเรียน เป็นส่ิง

หนึ่งท่ีช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนในอนาคต 

 7.2 เชิงปริมาณ : 1. ไม้ฝาเชอร่าปิดช่องหน้าต่างไม่ให้นกเข้าไปทำความสกปรกในห้องเรียนได้ จำนวน 

20 แผ่น   2. ติดผ้าม่านกันแสง จำนวน 6 ชุด 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บังคบับัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565  
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  10,000 บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.  มีห้องเรียนท่ีสะอาด  ไม่มีนกเข้ามาภายในห้องเรียนได้ 

          2.  มีผ้าม่านกันแสงทำให้นักเรียน นักศึกษามีสมาธิ  มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

11. การติดตามและประเมินผล  
 11. การติดตามและประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบรูปเล่ม PDCA 
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โครงการซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ช่ือโครงการ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ใช้ในการเรียนการเรียนของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนักเรียน 
นักศึกษาในวิทยาลัยฯ ต้องใช้บริการ เพื่อการใช้ในการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ต่างๆ               
บางครั้งจึงเกิดความเสียหาย ชำรุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงควรมีการบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ 
โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ดังนั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ ของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ 
 6.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 
 6.3 เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  มีเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 4 ห้องเรียน 
จำนวน 80 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
11. การติดตามและประเมินผล  
 1. ประเมินความสำเร็จและปัญหาในการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยใช้การประชุม และใช้
แบบสอบถาม 
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการปรับปรุงประตูแผนกวิชาช่างยนต์ 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงประตูแผนกวิชาช่างยนต์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

           สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยประตูเหล็กม้วนเปิด-ปิดแผนกช่างยนต์ เกิดการชำรุดเปิด-ปิดด้วยความยากลำบากล็อก

ไม่ได้ เนื่องจากประตูเหล็กม้วนใช้เป็นเวลานาน  โดยแผนกช่างยนต์ได้คำนึงถึงการเก็บรักษาครุภัณฑ์ของ

วิทยาลัยอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายในการเปิด-ปิดประตู ดังนั้นจึงขอปรับปรุงประตูเหล็กม้วนดังกล่าว 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 .เพื่อมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับใช้งาน 

 6.2.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 

 6.3.ภาพลักษณ์ของแผนกช่างยนต์ท่ีดูทันสมัยสวยงาม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  7.1 เชิงปริมาณ  มีประตูเหล็กม้วนท่ีมีคุณภาพท่ีดีและทันสมัยสวยงามจำนวน 7 บาน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สมบัติของทางราชการ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.เสนอโครงการ 
 

          
2. แต ่ ง ต ั ้ ง ค ณะ กร ร ม ก า ร 
ดำเนินงาน 

  
 

        

3.ดำเนินงานตามโครงการ      
 

     
4.ติดตามผลการดำเนินงาน       

 

    
5.สรุปรายงานโครงการ           
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีประตูเหล็กมว้นมี
ประสิทธิภาพที่ดีมีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการที่ดี ส่งผลต่อ
ภาพพจน์อันดีของวิทยาลัย 
 10.2.นักเรียนนักศึกษามีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี 

11. การติดตามและประเมินผล 

11.1 แผนกช่างยนต์ได้ประตูเหล็กม้วนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 

11.2.แผนกช่างยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้น 
11.3.สำรวจประตูเหล็กม้วนหลังการปรับปรุง 
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โครงการพัฒนาแผนกช่างกลโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคร่ืองมือกล 

1. ช่ือโครงการโครงการพัฒนาแผนกช่างกลโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องมือกล 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกช่างกลโรงงาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอดคล้องกับการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล นโยบาลกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 
 นโยบายท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการ
สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน มีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนกวิชาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมของสถานท่ีต่อการจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง
เกิดความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในแต่ละปี ดังนั้น แผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนกให้มีความพร้อมสำหรับหารจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
       7.1.1 ได้พัดลมเพดานพื้นท่ีงานฝึกฝีมือ 
       7.1.2 ได้พัดลมพื้นท่ีงานเครื่องมือกล 
       7.1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้างานเครื่องมือกล  
 7.2 เชิงคุณภาพ  
       7.2.1 สภาพแวดล้อมภายในแผนกหลักจากปรับปรุงแล้วนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจกับ
สถานท่ีการจัดการเรียนการสอน  
       7.2.2 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารหลังปรับปรุงมีความพร้อมใช้งานและมีไฟฟ้าเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้ตามปกติ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 – เดือนตุลาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 พื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอน มีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
 10.2 ได้ระบบไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
  11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองวัดไฟฟ้าและวงจร 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.)  

4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.: ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร  

                                                    มนุษย์ 

4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหาร  

                                                   จัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบใน 

การจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือการเรียนการสอน ห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน    

ซึ่งปัจจุบัน แผนกช่างไฟฟ้ากำลังมีการจัดการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งส่ือการเรียนการสอนและ

ห้องเรียนได้ใช้งานมานานเกิดการชำรุดเสียหาย อาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน นักศึกษาได้ แผนกช่างช่าง

ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้เล็งเห็นความปลอดภัยในการใช้พื้นท่ีของนักเรียนนักศึกษาและ

ความสวยงามของห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

เครื่องวัดไฟฟ้าและวงจรแผนกช่างไฟฟ้ากำลังขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1.เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจรแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 

 6.2.เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียนนักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณ 

  ได้ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจร จำนวน 1 ห้อง 

 7.2 เชิงคุณภาพ 

  ได้ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจรท่ีมีความสวยงามปลอดภัยในการใช้งาน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1.เสนอโครงการ            
2. แต ่ ง ต ั ้ ง ค ณะกร ร ม ก า ร 
ดำเนินงาน 

           

3.ดำเนินงานตามโครงการ            
4.ติดตามผลการดำเนินงาน            
5.สรุปรายงานโครงการ            

 

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  

  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.3 สถานท่ีดำเนินการ  

  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 

 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองวัดไฟฟ้าและวงจรให้มีความสวยงาม
ปลอดภัย 
 10.2.จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษา 

 10.3.นักเรียนนักศึกษาได้ใช้พื้นท่ีอย่างปลอดภัยทำความสะอาดง่าย 

11.การติดตามและการประเมินผล 

11.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าและวงจรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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โครงการติดต้ังพัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ 

1. ช่ือโครงการ โครงการติดต้ังพัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    √   โครงการตามภาระงานประจำ 
4. . ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอดคล้องยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ท่ีสำคัญมาเป็นองค์ประกอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมของ
โรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีแผนกช่างยนต์การจัดการเรียนรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษาได้มีการเรียนตลอดท้ังวัน และมีความร้อนทำให้เกิดความเครียดในการเรียน
การสอน และนักเรียน นักศึกษาในแผนกไม่ยากเรียนในแผนเพราะร้อนจากอากาศ ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เล็งเห็นว่าในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาจะได้ไม่มีความเคียดในการเรียน 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อติดต้ังพัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ 
 6.2 เพื่อสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ ได้สร้างบรรยากาศในเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 338 คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ  ได้พื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงงานแผนกช่างยนต์ ท่ีมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน  
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ  
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  เป็นเงิน 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ได้พัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ 
 10.2  จัดแบ่งพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนแก่นักเรียน นักศึกษา 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 แผนกช่างยนต์ได้พัดลมเพดานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
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โครงการจัดทำห้องเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดทำห้องเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    √   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 สอดคล้องกับการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย  เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  พ.ศ. 2555-2569 
 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ  นวัตกรรม  องค์ความรู้  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  และการ
สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  มีความคิดในการจัดทำห้องเรียนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในแผนกวิชา
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการต่อยอด
ความรู้ท่ีได้เรียนมา นำไปสร้างและคิดค้นส่ิงประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ในระดับวิทยาลัย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับอื่นต่อๆไป   ดังนั้น  แผนกวิชาช่างกลโรงงานจึงได้จัดทำห้องเรียนรู้นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์นี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อจัดทำ  ห้องเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 6.2  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  7.1.1 ได้ห้องเรียนรูน้วัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์จำนวน 1 ห้อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  7.2.1 แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์แก่นกัเรียน นักศึกษา และมีความพึงพอใจกับ
สถานท่ีการจัดการเรียนรู้ 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ  
ผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

      
  

 

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 9.1 ได้ห้องเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์จำนวน 1 ห้อง    เป็นเงิน 40,000 บาท 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  40,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ได้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ต่อยอดความรู้ 
 10.2  พื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1 รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียง (ห้องประชุมรวมใจ) 
1. ช่ือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง (ห้องประชุมรวมใจ) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกอิเล็กทรอนิกส์  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัท 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ความว่า สถานศึกษาของรัฐ
ตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการศึกษาท่ีจะขึ้นให้มี โดยต้องมีสถานท่ี อุปกรณ์ใน
การศึกษา ครู และบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีครบถ้วนตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีประกอบกันด้วย 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อส่งเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้ความสามารถในการติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
 6.2  ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียง 
 6.3  เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีและทำนุบำรุงรักษาสาธารณประโยชน์ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น 
 6.4  เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน  70   คน 
   บุคลากรในวิทยาลัยฯ            จำนวน  30  คน 
 7.2 เชิงคุณภาพ การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
และมีความรู้ความสามารถในการดูและบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียง 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 

วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 25,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการดูและบำรุงรักษาเครื่องขยายเสียง 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  จากการใช้งานชุดเครื่องขยายเสียงของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
 11.2  แบบสอบถาม  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นท์เตอร์ Epson Eco Tank L3110 จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความต้องการโน๊ตบุ๊คท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ โน๊ตบุ๊ค จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 25,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการจัดเก็บ

เอกสารงานทะเบียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มระดับคุณภาพทาง

การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน   ปัจจุบันครุภัณฑ์การศึกษา  งานทะเบียนมีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินงาน  เพื ่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา              

งานทะเบียนจึงขอให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมข้ึน 

6.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  ใช้ในงานทะเบียน  จำนวน 1 เครื่อง 

 2.  สามารถจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบและทันสมัยมากขึ้น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  ใช้ในงานทะเบียน  จำนวน 1 เครื่อง 

2.  สามารถจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบและทันสมัยมากขึ้น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             

3.  ดำเนินการตามแผนที่กำหนด             

4.  สรุปและประเมินผล             
  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1.  การเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.  การจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
 1.  จากการสังเกต 

 2.  จากแบบสอบถามประเมินผล 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน ประจำปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้กระจกบานเล่ือน 2 บาน ประจำปีการศึกษา 2565 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการจัดเก็บ

เอกสารงานทะเบียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ มระดับคุณภาพทาง

การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน   ปัจจุบันครุภัณฑ์การศึกษา  งานทะเบียนมีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการและความจำเป็นต่อการดำเนินงาน  เพื ่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา              

งานทะเบียนจึงขอให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมข้ึน 

6.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใช้เก็บเอกสารท่ีสำคัญของงานทะเบียน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1 เชิงปริมาณ   ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน จำนวน 2 หลัง และสามารถจัดเก็บเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนได้มากขึ้น 

7.2 เชิงคุณภาพ  การเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ

ค้นหาเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1.  เสนออนุมัติโครงการ             

2.  จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             

3.  ดำเนินการตามแผนที่กำหนด             

4.  สรุปและประเมินผล             
  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 6,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 1.  การเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.  การจัดเก็บเอกสารและการค้นหาเอกสารทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

11. การติดตามและประเมินผล  
 1.  จากการสังเกต 

 2.  จากแบบสอบถามประเมินผล 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นท์เตอร์ Epson Eco Tank L3110 จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการจัดซ้ือคุรุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ด้วยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับการใช้ในการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 

6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 7.1 เชิงปริมาณ  มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

  7.2 เชิงคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีครุภัณฑ์ไว้ปฏิบัติงาน การอบรมออนไลน์ ท่ีเพียงพอต่อ 

    ความต้องการ และสามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน 
  เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2565 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาของเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 10.2 สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและประเมินผล   

 11.1 จากการสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 
 

 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยฯ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานวิจัยฯ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถปุระสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โน๊ตบุ๊คท่ีงานศูนย์ข้อมูลมีอยู่ไม่รับรองระบบในปัจจุบัน เช่น
การเช็คข้อมูล IP การเข้าถึง SERVER  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ให้ได้มาตรฐานระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อใช้ในการตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต 
 6.2  เพื่อคอนฟิกระบบอินเตอร์เน็ต 
 6.3  เพื่อเช็คจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 6.4  เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ ตรวจสอบปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซ่อมแซมระบบ จัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 
 7.2 เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 30,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทส 
 10.2 ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ 
 10.3 ยกระดับวิทยาลัยฯ สู่ความทันสมัย 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ภายในสำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯ 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ภายในสำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯ 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ภายในสำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯของคณะกรรมการองค์การนกัวิชาชีพฯท่ี
มีอยู่ เกิดชำรุด ทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีโต๊ะและเก้าอี้ภายใน
สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อรองรบัการประเมินตอนท่ี 1 ส่ิงแวดล้อมภายในสำนักงาน ตาม
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2557 แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ ชุดเก่าท่ีชำรุดและไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
  6.2 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  6.3 เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอวท.ดีเด่น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1 เชิงปริมาณ  มีโต๊ะและเก้าอี้เพื่อปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
  7.2 เชิงคุณภาพ   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม  – พฤศจิกายน 2564 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 14,400  บาท    
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 มีโต๊ะและเก้าอี้ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ ชุดเก่าท่ีชำรุดและมีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
 10.2 สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอวท.ดีเด่น 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและตู้ลิ้นซัก 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารและตู้ล้ินซัก 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน    ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ี
ของฝ่ายสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   จึงจำเป็นต้อง
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าท่ี  
6. วัตถุประสงค์ 
  6.1.1 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา  
 6.1.2 เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1เชิงปริมาณ   มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
  7.2 เชิงคุณภาพ  ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการสอนสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   3.1 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 

 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 18,000  บาท  
   - ตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 ตัว   

 - ตู้สองล้ินชัก  2 ตัว  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา  
 10.2 มีตู้เก็บเอกสารไว้สำหรับเก็บเอกสาร 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการเรียน
การสอนทั้งต่อการทำงานของแต่ละงานท่าได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของงาน ดังนั้นในปีท่ีผ่านมาครุภัณฑ์การศึกษาในส่วนของสำนักงาน 
รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 7.2 เชิงคุณภาพ - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีครุภัณฑ์ไว้ศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติงาน 

             การอบรมท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
   - สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  35,000  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 10.2 สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กทึบ 2 บาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ดเหล็กทึบ 2 บาน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานวัดผล  ผ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการเรียน
การสอนทั้งต่อการทำงานของแต่ละงานท่าได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของงาน ดังนั้นในปีท่ีผ่านมาครุภัณฑ์การศึกษาในส่วนของสำนักงาน 
รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
7. เป้าหมาย และตัวชีว้ัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 7.2 เชิงคุณภาพ - สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  11,800  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 10.2 สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ผ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในแต่
ละภาคเรียนจะมีเอกสารต่างๆ ท่ีจัดทำเป็นรูปเล่มให้กับครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา เช่น สมุดบันทึกการเรียน 
การสอนประจำวัน ของนักเรียน นักศึกษา สมุดบันทึกหลังการสอนของครูผู ้สอน รูปเล่มเอกสารผลการ
ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน เช่น แผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา แผนการสอนในแต่ละภาคเรียน ตาราง
เรียน ตารางสอน รูปเล่มโครงสร้างหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ทุกสาขาวิชา รวมถึงรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา ทำให้มีเอกสารต่างๆ ท่ีสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และไม่มี 
แหล่งเก็บเอกสาร นั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
บริหารจัดการด้านเอกสารในทุกๆ ด้านจำเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารท่ีสำคัญ 
เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา และการค้นคว้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บาน
เล่ือนกระจก) ขึ้น เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญ หรือแฟ้มงานต่างๆ ให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเล่ือนกระจก) สำหรับจัดเก็บเอกสาร สำคัญ หรือแฟ้มงานต่าง ๆ ท่ี
สำคัญในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการเก็บรักษา 
และค้นคว้า 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

- จัดซื้อตู้บานเล่ือนกระจก เพื่อเก็บเอกสารสำคัญ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 2 หลัง 

 7.2 เชิงคุณภาพ  
- จัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เล่ือนกระจก) เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสาร หรือแฟ้มงานต่างๆ ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม– กันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  5,300  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 มีครุภัณฑ์ ตู้บานเล่ือนกระจก ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสาร หรือแฟ้มต่างๆ ท่ีสำคัญของการจัดการ
เรียนการสอน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นคว้า 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากสรุปผลการดำเนินโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 
1. ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา  : ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
          เนื่องด้วยแผนกการบัญชี  ฝ่ายวิขาการ  มีความประสงค์ขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ทำงาน 
ของครู ขนาดโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน  4 ชุด  เนื่องโต๊ะทำงานท่ีมีในปัจจุบันได้ชำรุดเสียหาย พื้นโต๊ะ 
ลอกเป็นขุยเวลาทำงานมีเศษติดเอกสารและเสื้อผ้าเวลานั ่งทำงานไม่สวยงาม ขาดความมั่นใจและเสีย
บุคลิกภาพ 
6. วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อความสวยงามและได้โต๊ะทำท่ีได้มาตรฐานในการทำงาน 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
      7.1.1  ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน  จำนวน  4  ชุด 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 ได้โต๊ะทำท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานในการทำงาน 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

 

  
 

   
 

 
 

  

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ แผนกวิชาการบัญชีวิชาการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 13,500 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
         แผนกวิชาการบัญชีได้โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  จำนวน  2  ชุด  
11. การติดตามและประเมินผล  

จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรทัศน์ 
1. ช่ือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์  
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษ  : ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

          เนื่องจากแผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยยังขาดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องโทรทัศน์ให้กับ
ห้องเรียนห้องประกอบการเรียนการสอน และใช้กิจกรรมต่างๆของแผนก จึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องโทรทัศน์เพื่อให้แต่ละห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนการสอน สามารถใช้งาน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค์ 

            -  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
      7.1.1  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 มีเครื่องโทรทัศน์ท่ีพร้อมใช้งาน  

     7.2.2 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมของแผนกวิชา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องโทรทัศน์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  

2. ครูสามารถ ใช้เครื่องโทรทัศน์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  

 จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊ค 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกการตลาด  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปจัจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  

ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจะช่วยพัฒนา 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  แผนกการตลาดเป็นแหล่งค้นคว้า 

หาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังในด้านทักษะวิชาการ ถือว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีควรส่งเสริมและช่วยพัฒนา สติปัญญา 

และทักษะให้แก่ นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้บริการของนักเรียน นกัศึกษา เป็นการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ โน๊ตบุ๊ค จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ มีวัสดุครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และทันสมัย 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 
1. เสนออนุมัติโครงการ             
2. จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

            

3. ดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ แผนกการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  25,140  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกการตลาด  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยแผนกวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 



393 
 

 

9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 6,900  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ ต้องใช้บริการ เพื่อการใช้ในการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ต่าง ๆ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีมีอยู่มีสภาพท่ีชำรุดและเส่ือมสภาพ มีอายุการใช้
งานนานหลายปี ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้งานในการจัดการเรียนการสอน เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รุ่นเก่าไม่สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้   
 การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มี
เงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มี
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษาในโอกาสแรกที ่ทำได้ เพื ่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที ่จะใช้เทคโนโลยี                        
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 6.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 
 6.3 เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
7. เปา้หมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ  
  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 35,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 1. ประเมินความสำเร็จและปัญหาในการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยใช้การประชุม และใช้
แบบสอบถาม 
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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โครงการจัดซ้ือรางผ้าม่านและผ้าม่าน จำนวน 6 ชุด 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อรางผ้าม่านและผ้าม่าน จำนวน 6 ชุด 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรม ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 

สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาการโรงแรม เป็นแผนกเปิดการเรียนการสอนใหม่ในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     
มีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในห้องเรียน ให้มี
ความพร้อมของสถานที่ต่อการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเกิดความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามา
ศึกษาในแต่ละปี ดังนั้น แผนกวิชาการโรงแรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้ในรายวิชาปฏิบัติ 
และทฤษฎีใช้ ในการ จัดการเรียน การสอน  

6.2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ท่ีได้ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนท้ัง ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  
      6.3.เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียน การสอน ที่ทันสมัยเพื่อทันต่อสถานการณ์
เปล่ียนแปลงของโลก 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 เชิงปริมาณวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ในรายวิชา/สํานักงาน  
7.1.1 ผ้าม่าน  
7.1.2 รางผ้าม่าน 

 7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 นักเรียน นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมเพื่อ 
ส่งเสริมการเรียน การสอนและทักษะในการเรียน การสอนในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  

 7.2.2 นักเรียน นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรม 
 7.2.3 เพื่อเพิ่มบรรยากาศห้องเรียนในการจัดการเรียน การสอน ในรายวิชาแผนกการ 

โรงแรม  
          7.2.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 7,260 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 แผนกวิชาการโรงแรมมีห้องเรียนฝึกปฏิบัติและชุดฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมท่ีเสริมความรู้
และทักษะ ในการจัดการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีตามมาตรฐานวิชาชีพ  

10.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ความรู้ และความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 จากการสังเกตการเข้าร่วมอบรม การเรียน การสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาการโรงแรม  
11.2 จากแบบสอบถามและสรูป/รายงานผลการดําเนินงาน  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกการโรงแรม  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยแผนกวิชาการโรงแรม ฝ่ายวิชาการ มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถปุระสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 4,500  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ แผนกวิชาการโรงแรม 

1. ช่ือโครงการ โครงการซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ แผนกวิชาการโรงแรม 

2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรม ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ของแผนกวิชาการโรงแรม เป็นสาขาที่เปิดการเรียนการสอนใหม่ในวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีโต๊ะและเก้าอี้ภายในสำนักงาน เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรม ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมจึงขอเสนอโครงการ
นี้เพื่อจะได้นำมาพัฒนาห้องเรียน ให้นักศึกษามีห้องเรียนท่ีน่าเรียน 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมใช้งาน  
  6.2 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1 เชิงปริมาณ  มีโต๊ะและเก้าอี้เพื่อปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
  7.2 เชิงคุณภาพ   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผ ้

บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม   – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท    
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 มีโต๊ะและเก้าอี้ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ ชุดเก่าท่ีชำรุดและมีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
 10.2 สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอวท.ดีเด่น 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กทึบ 1 บาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ดเหล็กทึบ 2 บาน 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แผนกการโรงแรม   ผ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
  4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการเรียน
การสอนทั้งต่อการทำงานของแต่ละงานท่าได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของงาน ดังนั้นในปีท่ีผ่านมาครุภัณฑ์การศึกษาในส่วนของสำนักงาน 
รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 7.2 เชิงคุณภาพ - สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  5,000  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 10.2 สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แผนกการโรงแรม  ผ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการเรียน
การสอนทั้งต่อการทำงานของแต่ละงานท่าได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของงาน ดังนั้นในปีท่ีผ่านมาครุภัณฑ์การศึกษาในส่วนของสำนักงาน 
รับการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6.2 เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ - มีวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 7.2 เชิงคุณภาพ - สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  
  เดือน ตุลาคม – กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ  5,300  บาท  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 บุคลากร มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 10.2 สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1. จากการสังเกต 
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โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 
1. ช่ือโครงการ การจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ครูแผนกวิชาช่างโลหะการ ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

การจัดการสอนในภาคปฏิบัติในพื้นที่โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างโลหะการ จะมีความร้อน อบอ้าว 
เนื่องจากเป็นอาคารหลังทรงต่ำ การระบายความร้อนภายในอาคารได้ไม่สะดวก การปฏิบัติงานเช่ือมโลหะทำ
ให้เกิดควัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานสูดดมเข้าไปเป็นอันตรายต่อระบบหายใจได้ 

ในการนี้แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดทำโครงการ เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังนำมาติดต้ังใน
พื้นท่ีโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างโลหะการ เพื่อพัดระบายอากาศ และพัดควันออกจากผู้ปฏิบัติงาน 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ติดต้ังในพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. เพื่อระบายความร้อน และควันภายในอาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างโลหะการ  

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

 - พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง    จำนวน   10  ตัว 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

นักเรียน นักศึกษา ไม่ร้อนและปอลดภัยจากควันในการปฏิบัติงานเช่ือม 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ พื้นท่ีปฏิบัติงาน แผนกวิชาช่างโลหะการ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ใช้พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ติดต้ังในพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. นักเรียน นักศึกษา ไม่ร้อนและปอลดภัยจากควันในการปฏิบัติงานเช่ือม 

11. การติดตามและประเมินผล  
1. ก่อนดำเนินโครงการ   ขออนุมัติ จัดทำโครง 
2. ระหว่างดำเนินโครงการ  รายงานการจัดทำโครงการ 
3. หลังส้ินสุดโครงการ    รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกวิชาช่างโลหะการ  ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยแผนกวิชาช่างโลหะการ ฝ่ายวิชาการ มีความต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ท่ีทันสมัยสำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ เครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน  1 เครื่อง 
 7.2 เชิงคุณภาพ เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน งานมีคุณภาพมากขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนตุลาคม  2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 5,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 11.1  ติดตามการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ในโครงการ 
 11.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  
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โครงการจัดซ้ือพัดลมเพดานพื้นที่งานเคร่ืองมือกล 
1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้อพัดลมเพดานพื้นท่ีงานเครื่องมือกล 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ สอดคล้องกับการขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
สู่สากล พ.ศ. 2555-2569  นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ด้วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน มีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแผนกวิชาและดูแล 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกแผนกให้มีความพร้อมของสถานท่ีต่อการจัดการรวมทั้งเกิดความ
พึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ามาศึกษาในแต่ละปี ดังนั้น แผนกวิชาช่างกสโรงงานจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานนี้ขึน้ 
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแผนกให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
6.2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

 - ได้พัดลมพื้นท่ีงานเครื่องมือกล  จำนวน   8  ตัว 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

- สภาพแวดล้อมภายในแผนกหลังจากปรับปรุงแล้ว นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจกับสถานท่ี
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 



411 
 

 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม  2564 - เดือนกันยายน 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ พื้นท่ีปฏิบัติงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. พื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรีนการสอน
เพิ่มขึ้น 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
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โครงการจัดซ้ือพัดลมเพดานพื้นที่ฝึกผีมือ 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อพัดลมเพดานพื้นท่ีฝึกผีมือ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ สอดคล้องกับการขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
สู่สากล พ.ศ. 2555-2569  นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่การยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
 

5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
ด้วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน มีความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแผนกวิชาและดูแล 

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกแผนกให้มีความพร้อมของสถานท่ีต่อการจัดการรวมทั้งเกิดความ
พึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ามาศึกษาในแต่ละปี ดังนั้น แผนกวิชาช่างกสโรงงานจึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาแผนกวิชาช่างกลโรงงานนี้ขึน้ 
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแผนกให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
6.2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ 

 - ได้พัดลมพื้นท่ีงานฝึกผีมือ   จำนวน   8  ตัว 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

- สภาพแวดล้อมภายในแผนกหลังจากปรับปรุงแล้ว นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจกับสถานท่ี
การจัดการเรียนการสอน 
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8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้บงัคับ
บัญชา 

   
         

  

 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ พื้นท่ีปฏิบัติงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 15,000 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. พื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรีนการสอน
เพิ่มขึ้น 
11. การติดตามและประเมินผล  

11.1 รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ 
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โครงการซ้ือครุภัณฑ์เก้าอี้เอนกประสงค์ (เก้าอีน้วม) 
1. ช่ือโครงการ โครงการซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เอนกประสงค์ (เก้าอี้นวม) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิทยบริการห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             เนื่องจากครูภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมทนบริการของห้องสมุด เพื่อช่วย
อำนวยความสะตวกให้นักเรียนนักศึกษา ไนการใช้งานเพื่อการเรียรู้และคันคว้า จำเป็นต้องมีวัสตุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและเหมาะสมส่อการใช้งาน ทางานวิทยบริการแกะห้องสมุดให้สำรวจครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในห้องสมุด ผลปรากฏว่ามีครุภัณฑ์บางส่วนชำรุดตามอายุการใช้งาน ดังนี้  เก้าอี้ชำรุด 

ดังนั ้น เพื ่อให้กรคำเนินงานมีประสิทธิภาพ สิ ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดให้เอื ้อต่อการเรียนรู้           
งานห้องสมุดจึงได้จัดทำโตรงการขึ้นมา เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้
งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเก้าอี้ใช้งานเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1 เชิงปริมาณ  มีเก้าอี้เอนกประสงค์(เก้าอี้นวม) จำนวน 15 ตัว ตัวล่ะ 470 บาท 
  7.2 เชิงคุณภาพ   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผ ้

บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม   – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 7,050  บาท    
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 มีโต๊ะและเก้าอี้ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ ชุดเก่าท่ีชำรุดและมีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
 10.2 สะดวกในการปฏิบัติงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการซ้ือครุภัณฑ์ชั้นไม้แบ่งช่อง (จัดแสดหนังสือ) 
1. ช่ือโครงการ โครงการซ้ือครุภัณฑ์ชั้นไม้แบ่งช่อง (จัดแสดหนังสือ) 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานวิทยบริการห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.1  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา : ด้านการบริหารจัดการ 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  
             เนื่องจากครูภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมทนบริการของห้องสมุด เพื่อช่วย
อำนวยความสะตวกให้นักเรียนนักศึกษา ไนการใช้งานเพื่อการเรียรู้และคันคว้า จำเป็นต้องมีวัสตุ ครุภัณฑ์
เพียงพอและเหมาะสมส่อการใช้งาน ทางานวิทยบริการแกะห้องสมุดให้สำรวจครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในห้องสมุด ผลปรากฏว่ามีครุภัณฑ์บางส่วนชำรุดตามอายุการใช้งาน ดังนี้  ช้ันไม้แบ่งช่อง 

ดังนั ้น เพื ่อให้กรคำเนินงานมีประสิทธิภาพ สิ ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดให้เอื ้อต่อการเรียนรู้           
งานห้องสมุดจึงได้จัดทำโตรงการขึ้นมา เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้
งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการศึกษาอย่างต่อเนื่องสืบไป 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีช้ันไม้แบ่งช่อง จัดแสดงหนังสือ เพื่อสืบหาค้นคว้าหาความรู้ใน
หมวดของหนังส่ือ ต่างๆ ได้ง่ายข้ึน 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  7.1 เชิงปริมาณ  ช้ันไม้แบ่งช่อง (จัดแสดงหนังสือ) จำนวน 1 ตัว ราคา 1,690 บาท 
  7.2 เชิงคุณภาพ   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน  ระหว่างเดือนสิงหาคม   – พฤษภาคม 2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 1,690  บาท    
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1 มีโต๊ะและเก้าอี้ทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ ชุดเก่าท่ีชำรุดและมีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  
 10.2 สะดวกในการปฏิบัติงาน 
11. การติดตามและประเมินผล  
 จากแบบสอบถาม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรทัศน์ แผนกคอมพิวเตอร์ 
1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ แผนกคอมพิวเตอร์ 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แผนกคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษ  : ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

          เนื ่องจากแผนกคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยยังขาดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องโทรทัศน์ให้กับ
ห้องเรียนห้องประกอบการเรียนการสอน และใช้กิจกรรมต่างๆของแผนก จึงจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องโทรทัศน์เพื่อให้แต่ละห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนการสอน สามารถใช้งาน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค์ 

            -  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
      7.1.1  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 มีเครื่องโทรทัศน์ท่ีพร้อมใช้งาน  

     7.2.2 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการจัดกิจกรรมของแผนกวิชา 
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 
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 8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องโทรทัศน์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  

2. ครูสามารถ ใช้เครื่องโทรทัศน์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

11. การติดตามและประเมินผล  

 จากแบบสอบถามและสรุปผลการดำเนินงาน  
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรทัศน์ติดโรงอาหาร 
1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ติดโรงอาหาร 
2. ช่ือบุคคล/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานอาคาร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณของ สอศ.) 
4. ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ 
 4.2  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษ  : ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา 
5. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล  

          เนื่องด้วยงานอาคาร มีการปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และจัดตกแต่ง
พื้นท่ีในโรงงานอาหารใหม่ท้ังหมด งานอาคารจึงขอจัดซื้อโทรทัศน์ไว้ติดท่ีโรงอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา 
ได้มีโทรทัศน์ดูเพื่อเป็นการผ่อนคลายในยามพักเท่ียง และหาความรู้เพิ่มเต็มผ่านทางช่องทางโทรทัศน์  

6. วัตถุประสงค์ 

-  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ  
      7.1.1  เพื่อให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
                7.2.1 มีเครื่องโทรทัศน์ท่ีพร้อมใช้งาน  
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 
 8.1 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

 
วิธีการดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
2564 2565 

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

1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
4. ติดตามผลการดำเนินงาน 
5. สรุปรายงานโครงการเสนอผุ้
บังคับบัญชา 
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8.2 ระยะเวลาดำเนินงาน   1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565 
 8.3 สถานท่ีดำเนินการ  ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
9. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 แหล่งท่ีมาเงิน   เงินงบประมาณ   เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  เงินบำรุงการศึกษา 
 จำนวนเงินดำเนินโครงการ 20,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องโทรทัศน์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  

11. การติดตามและประเมินผล  

  จากแบบสอบถามแล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 









ยอดประมาณการ 1,038,400  1,203,000  1,000,000      6,016,850    896,800    3,256,860   158,500 577,000   2,500,000 16,647,410 

งบครุภัณฑ์ 2,500,000  2,500,000   

ค่าสาธารณูปโภค 600,000     200,000    800,000     

รวมงบประมาณรายรับ 4,138,400  1,203,000  1,200,000  6,016,850    896,800   3,256,860   158,500  577,000   2,500,000 19,947,410 

1. งบบุคลากร -           

    1.1 เงินเดือน    ( 19 คน  = 7,377,840 บาท)   -           

         - เงินประจ าต าแหน่ง           ( 22,400 บาท) -           

         - เงินวิทยฐานะ             -           

    1.2 ค่าจ้างประจ า (ครูจ้างสอน) -           

    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ี) -           

    1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9 อัตรา   (2,422,080 บาท) -           

-           

2. งบด าเนินงาน -           

    2.1 ค่าตอบแทน -           

งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ     ประจ าปีงบประมาณ 2565

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

                 - ครูจ้างสอนรายเดือน   18   อัตรา 2,361,600     2,361,600   

                 - เจ้าหน้าท่ี        14   อัตรา 1,288,560     1,288,560   

                 - พนักงานขับรถ  2  อัตรา 147,360       147,360     

                 - นักการภารโรง  5 อัตรา 320,400       320,400     

                 - ยามรักษาการ 324,000       324,000     

                 - ค่าครองชีพ 789,600       789,600     

                 - ค่าธุรการภาคนอกเวลา 100,000      100,000     300,000    500,000     

                 - ค่าสอนนอกเวลา  200,000      400,000     300,000     700,000       500,000    2,100,000   

    2.2 ค่าใช้สอย -           

                 - ค่าประกันสังคม -           

                 - คชจ.การเดินทางไปราชการ 300,000     300,000     

                 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง               100,000     100,000     

                 - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000     100,000     

    2.3 ค่าวัสดุ -           

                 - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                          57,000       43,000       100,000    200,000     

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร           40,000       40,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 25,000       25,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา 25,000       25,000       

                 - วัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 25,000       25,000       



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

                 - วัสดุส านักงานแผนกวิชา -           
                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 5,000         5,000        
                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 3,000         3,000        
                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 1,500         1,500        
                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 4,500         4,500        
                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5,000         5,000        
                      6. แผนกวิชาการบัญชี 7,000         7,000        
                      7. แผนกวิชาการตลาด 8,500         8,500        
                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 6,000         6,000        
                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 4,000         4,000        
                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1,500         1,500        
                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4,000         4,000        
                   - ค่าวัสดุฝึก -           
                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 135,000      135,000     
                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 64,000       64,000       
                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 13,500       13,500       
                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 64,500       64,500       
                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 33,000       33,000       
                      6. แผนกวิชาการบัญชี 39,000       39,000       
                      7. แผนกวิชาการตลาด 28,500       28,500       
                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 41,000       41,000       
                      9. แผนกวิชาการโรงแรม 11,000       11,000       
                      10. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 28,500       28,500       
                      11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 34,000       34,000       
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   2.4 ค่าสาธารณูปโภค  -           

                 -  ค่าไฟฟ้า 600,000      291,150     308,850    1,200,000   

                 -  ค่าไปรษณีย์ 20,000       20,000       

                 -  ค่าโทรศัพท์ 63,150      63,150       

3. งบลงทุน -           

     3.1 ครุภัณฑ์  -           

                - ชุดปฏิบัติการพ้ืนฐานงานโลหะแผ่น 2,500,000   2,500,000   

     3.2 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

                - -           

4. งบเงินอุดหนุน  (ยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/65 ) -           

     4.1 งบอุดหนุนท่ัวไป

                -  ค่าหนังสือเรียน 1,892,000   1,892,000   

                -  ค่าเคร่ืองแบบ  (ประมาณการตามยอด นร.นศ. ปวช. ภาค 1/65 ) 929,700      929,700     

                -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 435,160      435,160     

                -  รายการงบอุดหนุนอ่ืน ๆ ..... -           

                   1.โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช 87,500    87,500       

                   2.โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 71,000    71,000       

-           

    4.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ -           

                - -           
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5. งบรายจ่ายอ่ืน -           

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fixit center) 232,000    232,000     งานโครงการิเศษ

โครงการอาชีวะอาสา 200,000    200,000     งานโครงการิเศษ

โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน -           งานโครงการิเศษ

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชมชน (108 อาชีพ) -           งานโครงการิเศษ

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 90,000      90,000       งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ -           งานส่งเสริมผลิตผลฯ

      - การศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร -           งานส่งเสริมผลิตผลฯ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ -           สามัญฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ( E to E) -           งานหลักสูตรฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร -           งานหลักสูตรฯ

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ -           งานหลักสูตรฯ

โครงการจัดระบบติดตามผู้เรียนเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 15,000      15,000       งานครูท่ีปรึกษา

โครงการจัดท าฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา -           งานครูท่ีปรึกษา

โครงการหารายได้ระหว่างรียน -           งานแนะแนว

โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด 20,000      20,000       งานปกครอง

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ 20,000      20,000       งานแนะแนว

-           



งปม.จ าแนกตามผลผลิต

บกศ.
 งบอุดหนุน

อ่ืนๆ
ผู้รับผิดชอบ งบอุดหนุน

(อุปกรณ์การ

เรียน/หนังสือ/

เคร่ืองแบบ)

 ค่า

กิจกรรม

พัฒนาฯ

ปวส. ระยะส้ัน
 ค่าจัดการ

เรียนฯ

แหล่งค่าใช้จ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

        งปม.อุดหนุน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา  

              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
รายการ

ปวช.

6.  แผนงาน/โครงการ ฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย -           

-           

      6.1 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร -           

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 20,000      20,000       งานบุคลากร

โครงการมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 50,000      50,000       งานบุคลากร

โครงการอบรมสัมนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -           งานบุคลากร

โครงการเล้ียงรับเล้ียงส่งบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 70,000      70,000       งานบุคลากร

โครงการไหว้พระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และองค์พระวิษณุกรรมและศาลประจ าวิทยาลัยฯ 9,000       9,000        งานบุคลากร

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 5,000       5,000        งานบุคลากร

โครงการเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา 15,000      15,000       งานบุคลากร

โครงการจัดซ้ือวัสดุเอกสารการพิมพ์ 20,000      20,000       งานพัสดุ

โครงการจัดซ้ือกล้องติดน้ารถพร้อมเคร่ืองบันทึก (10,000) -           งานพัสดุ

โครงการต่อประกันภัยรถยนต์ 30,000      30,000       งานพัสดุ

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชี พัสดุ 200,000    200,000     งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษา 100,000    100,000     งานอาคาร

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 40,000      40,000       งานทะเบียน

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2 15,000         15,000       งานทะเบียน

โครงการรับสมัครมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 11,400      11,400       งานทะเบียน

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมปริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS (200,000) -           งานบริหารท่ัวไป

โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 30,000      30,000       งานประชาสัมพันธ์

-           
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    6.2  โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -           

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ปี 64 12,000      12,000       งานกิจกรรม

โครงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ อวท./แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค/ชาติ ปี64 15,000      15,000       งานกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา (150 บาท ต่อคน) 158,850    158,850     งานสวัสดิการ

โครงการประกันอุบัติเหตุ  (ยอดประมาณ 1/65 = 1,500 คน ) 200 บาท 300,000    300,000     งานสวัสดิการ

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2565 10,000      10,000       งานแนะแนว

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 6,000       6,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวสัญจร 15,000         15,000       งานแนะแนว

โครงการจัดหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวการศึกษา Open House 20,000      20,000       งานแนะแนว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาให้เก่ง ดี 5,000       5,000        งานกิจกรรม

   มีสุขโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ -           งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬา 40,000      40,000       งานกิจกรรม

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ 30,000      30,000       กิจกรรมลูกเสือ

โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 10,000      5,000       15,000       งานสวัสดิการ

โครงการจัดซ้ือชุดตรวจโควิด ATK 10,000      10,000       งานสวัสดิการ

โครงการติดตามผู้ส าเร็จารศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการแนะแนวภายในสถานศึกษา และจัดหางานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2564 2,000       2,000        งานแนะแนว
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โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการอบรมนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2,000       2,000        งานแนะแนว

โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อคุณลักษณะ 1,000       1,000        งานแนะแนว

    ท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา -           งานแนะแนว

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 10,000         10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการเย่ียมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา 10,000      10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการอบรมครูท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2565 10,000      10,000       ครูท่ีปรึกษา

โครงการบริหารความเส่ียงรอบสถานศึกษาร่วมกับชุมชน 1,000       1,000        งานปกครอง

โครงการจัดท าประวัติงานปกครองของนักเรียน นักศึกษา 3,000       3,000        งานปกครอง

โครงการจัดท าป้ายไวนิลของรูปภาพแสดงการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ท่ีถูกระเบียบ 4,800       4,800        งานปกครอง

โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 3,000       3,000        งานปกครอง

โครงการสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 5,000       5,000        งานปกครอง

โครงการอาหารปลอดภัย -           งานสวัสดิการ

โครงการงานสวัสดิการวิทยาลัยฯ 5,000       5,000        งานสวัสดิการ

โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค 20,000      20,000       
กิจกรรม

ลูกเสือ
โครงการเปิดประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                   

 ระดับสถานศึกษา    ปีการศึกษา 2565
20,000      20,000       งานกิจกรรม

โครงการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ และจัดหาสมาชิกองค์การดีเด่น 5,000       5,000        งานกิจกรรม

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ -           งานกิจกรรม

โครงการนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2565 7,000       7,000        งานกิจกรรม
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โครงการเทคนิคการท างานเป็นทีม(เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์) 1,761       1,761        งานกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมร่วมชุมชน 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สร้างสรรค์วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 -           งานกิจกรรม

โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาเขียนแผนปฏิบัติงานและโครงการต่างๆของนักองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย
3,000       3,000        งานกิจกรรม

-           

        6.2.1 โครงการชมรมวิชาชีพตามแผนงาน โครงการฯ  (ร้อยละ 50  = 173,684บาท) -           

           1) เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาสมาชิก  ให้เป็นคนดีและมีความสุข (86,842 บาท) 86,842      86,842       ชมรมวิชาชีพ

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน -           ชมรมวิชาชีพ

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ -           ชมรมวิชาชีพ

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง -           ชมรมวิชาชีพ

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      6. แผนกวิชาการบัญชี -           ชมรมวิชาชีพ

                      7. แผนกวิชาการตลาด -           ชมรมวิชาชีพ

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ -           ชมรมวิชาชีพ

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม -           ชมรมวิชาชีพ
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              ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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          2) เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาสมาชิก  ให้เป็นคนเก่งและมีความสุข (86,842 บาท) 32,972      32,972       ชมรมวิชาชีพ

โครงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา/จังหวัด ปีการศึกษา 2564 -           ชมรม/แผนกวิชา

                      1. แผนกวิชาช่างยนต์ 12,160      12,160       

                      2. แผนกวิชากลโรงงาน 6,834       6,834        

                      3. แผนกวิชาช่างโลหะการ 480          480           

                      4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 14,676      14,676       

                      5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10,890      10,890       

                      6. แผนกวิชาการบัญชี 2,550       2,550        

                      7. แผนกวิชาการตลาด 5,920       5,920        

                      8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 360          360           

                      9. แผนกวิชาการโรงแรม -           

-           

-           

      6.2.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -           

     และงานประเพณี  วัฒนธรรมหรือกิจการอ่ืนๆ (ร้อยละ 30 = 104,211 บาท) -           

โครงการกิจกรรมท าบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 5,000       5,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในการพูด และการแสดงวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และบวงสรวงพระวิษณุกรรม 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการวันส าคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม
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โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการวันรักต้นไม้ประจ าของชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จหระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2565 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถพันปีหลวง 12 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2,000       2,000        งานกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา(ร่วมปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง) ปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา (สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  25 พ.ย. 64 13,000      13,000       งานกิจกรรม

วันคริสต์มาส X mas Day ประจ าปีการศึกษา 2565 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3,000       3,000        งานกิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรม 10,000      10,000       งานกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการ อวท.) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาจิต 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการประหยัดและออม 2,000       2,000        งานกิจกรรม
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โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าและผู้น าองค์กร 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ (ประกวดโฟล์คซอง ดนตรีไทย) 2,000       2,000        งานกิจกรรม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 1,000       1,000        งานกิจกรรม

โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่นปีการศึกษา 

2564
1,211       1,211        งานแนะแนว

     6.2.3 โครงการพัฒนา อวท.  วก.วารินช าราบ   (ร้อยละ 20 จ านวน 69,474 บาท) -           อวท.กิจกรรม

           1. โครงการพัฒนา อวท. 12,237      12,237       

           2. โครงการจัดซ้ือวัสดุสัมนักงาน 12,237      12,237       

           3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -อุปกรณ์  (บกศ.) 45,000      45,000       

               - โครงการตัดเส้ือเบรเซอร์คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ -           

               - จัดท าธงกองลูกเสือวิสามัญ -           

               - อุปกรณ์ส านักงาน -           

               - จัดซ้ืออุปกรณ์ดนตรีพ้ืนบ้าน -           

      6.2.4 ส ารองฉุกเฉิน ฝ่ายพัฒนาฯ งานกิจกรรมฯ  อวท. 24,900      24,900       

-           

-           

  6.3. โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -           

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา ประจ าปี 2564 5,000         5,000        งานวิจัยฯ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ทในหลักสูตรปกติ -           งานศูนย์ข้อมูล

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (195,400 บ.) -           งานศูนย์ข้อมูล
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โครงการขอรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 100,000    100,000     งานประกันฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 10,000      10,000       งานประกันฯ

โครงประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 10,000      10,000       งานวิจัยฯ

โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน 10,000      10,000       งานวิจัยฯ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในการใช้โปรแกรม V-COP 5,000       5,000        งานศูนย์ข้อมูล

-           

     6.4 โครงการฝ่ายวิชาการ -           
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 30,000       10,000      40,000       งานทวิภาคี

     -  การบันทึกความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูสถานประกอบการ -           
     -  อบรมครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ช่ัวโมง -           
โครงการอบรมออนไลน์ครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2565 2,400         2,400        งานทวิภาคี

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 5,000         5,000        งานทวิภาคี

โครงการจัดซ้ือสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 40,000      40,000       งานทวิภาคี

โครงการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ 20,000       20,000       งานหลักสูตรฯ

   ตามหลักปรัชญาเศรศฐกิจพอเพียง -           งานหลักสูตรฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แผนกวิชา 5,000         5,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการนิเทศสัญจรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ บูรณาการร่วมกับเทศกาลสวัสดีปีใหม่ 13,570      13,570       งานทวิภาคี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 400,000     400,000     งานหลักสูตรฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (30,000 บ) -           งานสือฯ

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 63,150      63,150       แผนกวิชา

โครงการจัดการแช่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 15,000       15,000       ฝ่ายวิชาการ

โครงสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับจังหวัด จว.อบ. อศจ.อบ. ปีการศึกษา 2564 25,000      25,000       ฝ่ายวิชาการ
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โครงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคฯ/ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564 40,000      40,000       แผนกวิชา

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/พ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 40,000       40,000       แผนกวิชา

โครงการประกวดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000       10,000       งานหลักสูตรฯ

โครการประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา ระดับ ปวช.ปวส.ปีการศึกษา 2565 2,000         2,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2564 15,000       15,000       งานวัดผลฯ

โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1/2565 15,000       15,000       งานวัดผลฯ

โครงการสดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000         10,000       งานวัดผลฯ

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20,000      20,000       แผนกวิชา

โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด 20,000         20,000       งานวิทยาบริการ

โครงการจัดมุมเทิดพระเกียรติในห้องสมุด 15,330         15,330       งานวิทยาบริการ

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2,000       2,000        สามัญฯ

โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ (67,700) -           งานวิทยฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 3,000       3,000        งานหลักสูตรฯ

โครงการสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง (20,000 บ) -           ช่างยนต์

โครงการสมุนไพร IT วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ 2,000       2,000        สามัญฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปแกรมวัดผลและประเมินผล 2,000       2,000        งานวัดผลฯ

โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1/65 30,000      30,000       แผนกวิชา

-           
7. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนาสถานศึกษา -           
โครงการปรับปรุงพ้ืนและทาสีแผนกช่างโลหะการ (ชมรมวิชาชีพ)30000 -           ช่างโลหะการ

โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงงานช่างยนต์ (ชมรมวิชาชีพ)20000 -           ช่างยนต์

โครงการปรับปรุงพ้ืนและทาสีห้องเรียนปฏิบัติงานติดต้ังฟ้า (ชมรมวิชาชีพ)35000 -           ช่างไฟฟ้าฯ

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี (20,600) -           การบัญชี

โครงการซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีดไทย (15,000) -           การบัญชี
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด (10,00) -           การตลาด

โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แผนกคอมพิวเตอร์ (20,000) -           คอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงประตูช่างยนต์ (20,000) -           ช่างยนต์

โครงการพัฒนาแผนกช่างกลโรงงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคร่ืองมือกล (20,000) -           ช่างกลโรงงาน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคร่ืองวัดไฟฟ้าและวงจร (20,000) -           ช่างไฟฟ้าฯ

โครงการติดต้ังพัดลมเพดานโรงงานแผนกช่างยนต์ (20,000) -           ช่างยนต์

โครงการจัดท าห้องเรียนรู้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  (40,000) -           ช่างกลโรงงาน

-           
8. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ -           
โครงการจัดช้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียง (ห้องประชุมรวมใจ) 25,000      25,000       งานส่ือฯ
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           งานการเงิน
โน๊ตบุ๊ค (25000) -           งานการเงิน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (20000) -           งานทะเบียน
ตู้บานกระจกเล่ือน 2 บาน  (6000) -           งานทะเบียน
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           งานบัญชี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  30000 -           ฝ่ายแผนงานฯ
เคร่ืองปร้ินเตอร์  (5000) -           ฝ่ายแผนงานฯ
โน๊ตบุ๊ค  (30000) -           งานศูนย์ข้อมูล
โต๊ะประจ าต าแหน่ง  (9600) -           งานกิจกรรม
เก้าอ้ี  (4800) -           งานกิจกรรม
ตู้เก็บเอกสาร (10000) -           งานกิจกรรม
ตู้ล้ินชัก  (8000) -           งานกิจกรรม
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  35000 -           ฝ่ายวิชาการ
ตู้เหล็กทึบ  (11800) -           งานวัดผลฯ
ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  (5300) -           งานหลักสูตรฯ
โต๊ะท างาน+เก้าอ้ี  (13500) -           การบัญชี
ทีวี  (20000) -           การบัญชี
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โน๊ตบุ๊ค  (25140) -           การตลาด
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ( 6900) -           การตลาด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (35,000) -           คอมพิวเตอร์
รางม่าน+ผ้าม่าน 6 ชุด (7,260) -           การโรงแรม
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (4,500) -           การโรงแรม
ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีส านักงาน (5,000) -           การโรงแรม
ตู้เหล็กบานทึบ (5,000) -           การโรงแรม
ตู้เหล็กบานเล่ือน (53,000) -           การโรงแรม
พัดลมอุตสหกรรมติดผนัง  (20,000) -           ช่างโลหะการ
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (5,000) -           ช่างโลหะการ
พัดลมเพดานพ้ืนท่ีฝึกฝีมือ  (15,000) -           ช่างกลโรงงาน
พัดลมเพดานพ้ืนงานเคร่ืองมือกล   (15,000) -           ช่างกลโรงงาน
เก้าอ้ีเอนกประสงค์ (เก้าอ้ีนวม)  (7,050) -           งานห้องสมุด
ช้ันไม้แบ่งซ่อง (จัดแสดงหนังสือ)  (1,690) -           งานห้องสมุด
ทีวีห้องคอมพิวเตอร์  (20,000) -           คอมพิวเตอร์

ทีวีติดโรงอาหาร  (20,000) -           งานอาคาร

9. งบประมาณโครงการตามนโยบาย/ส ารองฉุกเฉิน -           
    - โครงการตามนโยบาย(เร่งด่วน) ............. 208,850    208,850     

-           
รวมบประมาณรายจ่าย 4,138,400  1,203,000  1,200,000  6,016,850    896,800   3,256,860   158,500  577,000   2,500,000 19,947,410 

รวมประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย -           -           -           -            -          -           -        -         -          -           


