
 
 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 



 
 

คำนำ 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโยลีและสังคมโลก ซึ่งการอาชีวศึกษามีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ที่มุ่ง
พัฒนาประเทศและสังคมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยเฉพาะการผลิตและการพัฒนากำลังคนให้มีฐานความรู้ในวิชาชีพเพื่อเป็นกลไก สำคัญในการพัฒนาประเทศ 

          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานและบริหารจัดการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ภายใต้นโยบายการอาชีวศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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คำชี้แจง 

       แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ.2561  ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก ่ สว่นที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  2) ข้อมูลดา้นบุคลากร  3) ขอ้มูลดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศกึษา 4)ข้อมูลดา้นหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอน 5)ข้อมูลดา้นอาคารสถานที่ 6)ข้อมูลด้านงบประมาณ  
ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศกึษา
อาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค ์ มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ส่วนที่ 3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนา  การจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  1) วสิัยทัศน์      
2) พันธกิจ  3) กลยุทธ ์  4) แผนงานโครงการ 

       วทิยาลัยการอาชพีวารินชำราบ  ไดด้ำเนินการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
ได้ขับเคลื่อนในการพัฒนาการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อนำไปสูค่วามสำเรจ็ตามเจตนารมณ์หรอื
เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 
 

สารบัญ 

             หน้า 

คำนำ            ก 

คำช้ีแจง           ข 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา        1 

ส่วนที่ 2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       10 

ส่วนที่ 3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา    12 

ภาคผนวก 

ก) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางสุวนจิ  สุริยพันตร ี

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวลักษณารีย์  เงินบำรุง 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นายศศิพงษ์  เงินบำรุง 

   
1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  

 

   
  

   
 

 
 

                                            
 
  
 
 
      

   
     
  
 

      
      
  

   
  
   
 
 
                     

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางพิศมัย  นิติศักดิ ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 

นายธนกร  อ่อนละมัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายพุฒวัฒน์  กันยะกาญจน์ 

 งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาววิบูลย์  สกุลพล 

งานบุคลากร 

นางสาวยศวดี  คำงาม 

งานการเงิน 

นางกรรณิกา  ขจรพงษ์ 

งานบัญชี 

นางสาวศันศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 

นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวศุภลักษ์  บุญสาง 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 

นางสาวศุภรักษ์  บุญสาง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวอธิตญาภรณ์  ดาโรจน์ 

งานครูที่ปรึกษา 

นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือง 

งานปกครอง 

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวปวิตรา มังพรมมา 

งานอาคารสถานที่ 

นายธวัชชัย  สุขเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายธฤบดี  อ่อนน้อม) 

) 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

ง 

งานทะเบียน 

นางสาวนฤมล  จันทรเสนา 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นางสาวลำใย นียาทองหลาง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางศริษา สาระวัล 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวอินทร์ธุอร  หงษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายศิวะลักษณ์ คำพุ

พุ) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวกรรณิกา ขจร

พงษ์) แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายศศิพงษ์  เงินบำรุง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 

นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายสุริยา  พิจารณ์ 

แผนกวิชาการโรงแรม (นายกฤษดา กุลโชติ) 



 
 

1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

ท่ี 
 

ชื่อ-สกุล 
 

 

ตำแหน่ง 

1 นางสุวนิจ        สรุิยพันตร ี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประธานกรรมการ 
2 นางชื่นจิต           เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 

3 นายธนากร       อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

4 นายพุฒวัฒน์     กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5 นายธวัชชัย สุขเกษม ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 

6 นางธันยพร         บุญเย็น ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

7 นายจำรัส           ชนะสิงห์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 

8 นายศิวลักษณ์     คำพุ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ 

9 นางสาวยลธิดา  โกลี ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นายสันติ           ภาคะ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11 นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นายณัฐกฤต แสงสว่าง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14 นายธฤบดี      อ่อนน้อม ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 นางสาวลำไย  นียาทองหลาง ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

16 นางพิสมัย          นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
และเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 
 
2 

จำนวนครู  จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

 
จำนวน
(คน) 

 สถานภาพ ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
ำ 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ำ
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

1. ช่างยนต ์ 6 1 1 4 2 4 - 1 5 - 
2. ช่างไฟฟา้ 4 2  2 2 2 - 2 2 - 
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 3 1 2  3  - 1 2 - 
4. ช่างเชื่อมโลหะการ 2 1  1 2  - 1 1 - 
5. ช่างกลโรงงาน 5 1 2 2 3 2 - - 5 - 
6. การบัญช ี 4 1 1 2 4 - - - 4 - 
7. การตลาด 3 1 - 2 2 1 - - 3 - 
8. คอมพวิเตอร ์ 5 2 2 1 5 - - - 5 - 
9. การโรงแรม 1   1  1   1  
10. สามัญสัมพันธ ์ 7 5 1 1 7 - - 2 5 - 

รวมทั้งหมด 40 15 9 16 30 10 - 7 33 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 

 
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 

 
จำนวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
ำ 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
     งานการเงิน 2 - - - 2 
     งานสารบัญ - - - - - 
     งานบัญช ี 1 - - - 1 
     งานทะเบียน 1 - - - 1 

     งานพัสด ุ 1 - - - 1 
     งานอาคารสถานที่      1 - - - 1 
     งานประชาสัมพันธ ์ 1 - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 
     นักการภารโรง 5 - - - 5 
     ยามรักษาการณ์ (จา้งบริษัทเอกชน) - - - - - 

รวม 14 - - - 14 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     งานวางแผน 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 1 - --  1 

รวม 3 - - - 3 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
     งานกิจกรรม 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

     งานแนะแนว 1 - - - 1 
รวม 2 - - - 2 

ฝ่ายวิชาการ 
     งานหลักสูตร 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

     งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 
รวม 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 21 - - - 21 
 

 

3 



 
 

4 
1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนจำแนกตามระดับ  สาขางาน และชั้นปี(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี รวม 
1 2 3  

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

ค ี

เท
ียบ

โอ
น  

ระดับ ปวช.           
   สาขางานชา่งยนต ์ 106 - - - 106 - - 54 - 266 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 14 - - 20 - - 25 - - 59 
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง 39 - - 36 - - - 40 - 115 
   สาขางานเชื่อมโลหะการ - 6 - - 6 - - 6 - 18 
   สาขางานชา่งกลโรงงาน - 40 - - 26 - - 33 - 99 
   สาขางานการบัญช ี 50 - - 32 - - - 22 - 104 
   สาขางานการตลาด 25 - - - 14 - - 22 - 61 
   สาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 44 - - 42 - - 30 - - 116 
   สาชางานการโรงแรม 2 - - 4 - - 9 - - 15 
ระดับ ปวส.           
   สาขางานเทคนิคเครื่องกล - 31 - - 34 - - - - 65 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - 13 - - 20 - - - - 33 
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง - 19 - - 18 - - - - 37 
   สาขางานเชื่อมโลหะการ - - - - 6 - - - - 6 
   สาขางานชา่งกลโรงงาน - 30 - - 21 - - - - 51 
   สาขางานการบัญช ี - 20 - - 38 - - - - 58 
   สาขางานการตลาด - 14 - - 17 - - - - 31 
   สาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ - 35 - - 16 - - - - 51 

รวมทั้งหมด (1,185 คน) 280 208 - 134 322 - 64 177 - 1,185 
 

 

 

 

 

 



 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 
ระดับ/สาขางาน 

จำนวน รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน  

ระดับ ปวช.     
   สาขางานชา่งยนต ์ 37 - - 37 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 12 - - 12 
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง 18 - - 18 
   สาขางานชา่งเชื่อมโลหะการ - - - - 
   สาขางานชา่งกลโรงงาน - 27 - 27 
   สาขางานการบัญช ี 23 - - 23 
   สาขางานการตลาด - 12 - 12 
   สาขางานคอมพิวเตอร ์ - 38 - 38 

รวม 90 77 - 167 
ระดับ ปวส.     
   สาขางานเทคนิคเครื่องกล - 45 - 45 
   สาขางานไฟฟ้า - 16 - 16 
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - 5 - 5 
   สาขางานการบัญช ี - 14 - 14 
   สาขางานการตลาด - 6 - 6 
   สาขางานคอมพิวเตอร ์ - 25 - 25 
   สาขางานเทคนิคการผลิต - 13 - 13 
   สาขางานเชื่อม - 4 - 4 

รวม 90 174 - 129 
รวมทั้งหมด 90 251 - 296 
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1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ และ ทวิภาค ี
   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   

    1.   สาขางานยานยนต์                       
   2.   สาขางานไฟฟา้กำลงั 

            3.  สาขางานอิเล็กทรอนกิส์             
   4.   สาขางานเชื่อมโลหะ 
       5.   สาขางานเครื่องมือกล 

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
          1.  สาขางานบัญชี 

                2.  สาขางานการขาย 
        3.  สาขางานคอมพวิเตอร ์
  ประเภทวิชากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 การโรงแรม 

          2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขางานตดิตั้งไฟฟ้า 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม 

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                 1.  สาขางานการบัญช ี

         2.  สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ 
         3.  สาขางานการตลาด        

 

- 
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1.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ   มพีืน้ที่จัดการศึกษา  44  ไร่  51  ตารางวา   มีจำนวนอาคารสถานที่  ดังนี ้

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 

1 อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ( 3 ชั้น)  
1.1. แผนกวิชาช่างยนต ์ 
      1) ห้องเรียนทฤษฎี  
      2) พื้นที่ปฏิบัติการ  
1.2 แผนกวิชาช่างไฟฟา้  
     1) ห้องเรียนทฤษฎี  
      2) ห้องปฏิบัติการ  
1.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
     1) ห้องเรียนทฤษฎี  
     2) ห้องปฏิบัติการ 

1 หลัง 
7 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 

 
4 ห้อง 
1 ห้อง 

 
4 ห้อง 
1 ห้อง 

2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ( 3 ชั้น )  
2.1 สำนักงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา  
2.2 ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์  
2.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
   1) ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  
    2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
    3) ห้องปฏิบัติการบญัชี  
    4) ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด  
    5) ห้องเรียนทฤษฎีการบัญชี  
    6) ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม  
2.4 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
1) ห้องเรียนทฤษฎี  
    2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
    3) ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 
2.5 ห้องพักครูบริหารธรุกิจ  

 

1 หลัง  
1 ห้อง  
2 ห้อง  

 
1 ห้อง  
4 ห้อง  
1 ห้อง  
3 ห้อง  
4 ห้อง  
1 ห้อง  
7 ห้อง  
5 ห้อง  
1 ห้อง  
1 ห้อง  
1 ห้อง  

3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ  (ชั้นเดียว) 
3.1 สำนักงานฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 
3.2 สำนักงานฝ่ายวิชาการ 
3.3 ห้ององค์การวชิาชพี 
3.4 ห้องพยาบาล 
3.5 ห้องพัสด ุ

1 หลัง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
รายจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ หมายเหต ุ

1. รายจายคาวัสดุฝก อปุกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน 

6,303,112.49 44.88  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความร ู
ความสามารถไปบริการวชิาการ วิชาชพี หรือทําประโยชน
ตอ 
ชุมชน สังคม 

88,900 6.33  

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจดัทําการ
ประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผเูรียน 

10,000 0.08  

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมดาน    
การรักชาติ เทดิทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม การอนรุักษสิ่ง
แวดลอม การกฬีาและนันทนาการ การสงเสริมการดาํรง
ตนตามปรัชญาของ 

815,100 21.80  

5. รายจายพัฒนาบุคลากร 6,027,168 42.92  

รวมรายจ่าย 14,044,380.49 100  
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ส่วนที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา  อาชีวศึกษาให้มีความรู้                     

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  การศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
               ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
               ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวน ตามเกณฑ์ที่กำหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการ  ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงานตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ 
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
     สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดทำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
               สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศกึษาทั้งภายใน
และภายนอก  สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.1  วิสัยทัศน์  (VISION)  วิทยาลยัการอาชีพวารินชำราบ 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการบริหารจดัการอาชีวศกึษา 
โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน   ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ชาติมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชพี มีงานทำ 
 

3.2  พันธกิจ  (MISSION)   

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศกึษารูศ้ักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมกา้วสู่
ประชาคมอาเซียน 

          3.3  กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการที ่1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผล 
     มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดการอาชวีศึกษาทวิภาค ี
     มาตรการที่ 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพือ่ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขาวชิาชพี 
     มาตรการที่ 4 งานวจิัยและสร้างองค์ความรู ้ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     มาตรการที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    มาตรการที ่1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
    มาตรการที ่2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 
    มาตรการที ่3  จดักองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    มาตรการที ่4  ส่งเสริมการสรา้งรายได้ ระหวา่งเรียน 
    มาตรการที ่5  ลดปญัหาการออกกลางคัน 
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กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
   มาตรการที ่1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
   มาตรการที่ 2  ส่งเสรมิการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการและการให้บริการ 
   มาตรการที่ 3  ส่งเสรมิงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทกุภาคส่วน 
   มาตรการที ่1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชวีศึกษา 
   มาตรการที่ 2  ส่งเสรมิความรว่มมือการผลติกำลังคนด้านอาชีวศกึษาให้มีคุณภาพตอบสนอง  
  ภาคอุตสาหกรรม/ พณชิยกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
   มาตรการที่ 3  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   มาตรการที่ 4  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชพีให้ชมุชน สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
 

3.4  พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วดั 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ไดจ้ัดทำแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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พันธกิจที่ 1   

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรยีน นักศึกษา 
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พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการหลักสูตร
ระยะสั้น 

- เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกอบรม
หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น 
ในสาขาวิชาที่สนใจ 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้น สามารถนํา
ความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาํวัน และ
นําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหลัก หรืออาชีพ
เสริมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน  
100 คน 
-บุคลากร  จำนวน 70 คน 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้น สามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ได้ 
-ลดปัญหาการวา่งงาน 
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดต้่อ
ยอด และเพิ่มทักษะใหมใ่น
วิชาชพี 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเขียน

แผนธุรกิจเป็น
ผู้ประกอบการ 

-เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะประสบการณ์ ในเชิง
พาณิชย์และการเรียนแผน
ธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ      
- เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ผลิต การตลาด การบริการ 
การบรรจุภัณฑ์รูปแบบ 
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 
ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเคร่ืองประกอบ
กิจการ/ธุรกิจ 

-นักเรียน นักศึกษาทุก
แผนกวิชา จำนวน   
45 คน 
- ครทูี่ปรึกษาธุรกจิ จำนวน     
9   คน 
- แผนธุรกิจ  จำนวน    
9 แผน 

-ได้พัฒนาองค์ความรู้ทกัษะ
ประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์
และการเรียนแผนธุรกิจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในชุมชนท้องถิน่ที่
เข้าร่วมโครงการ 
-ได้ส่งเสริมกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ การ
สร้างสรรค์นวตักรรมการ
ผลิต การตลาด การบริการ 
การบรรจุภัณฑร์ูปแบบ 
เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 
ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการ/ธุรกิจ 



15 
 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการศึกษาดูงาน
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

แบบครบวงจร 

-เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็น
ผู้ประกอบการได ้เห็น
การทำงานของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสำเรจ็ 
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้รับประสบการณต์รงใน
เรื่องของอาชีพ 
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระตาม
นโยบายของรัฐบาล 

-ครูที่ปรึกษาธรุกิจ จำนวน     
3 คน 
-นักเรียน นักศึกษา จำนวน     
15  คน 

-นักเรียนนักศึกษาไดร้ับ
ทักษะในเป็นผู้ประกอบการ
ได้ เห็นการทำงานของ
ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสำเรจ็ 
-นักเรียนนักศึกษาไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงในเรื่อง
ของอาชีพ 
-นักเรียนนักศึกษาไดร้ับ
แนวทางในการประกอบ
อาชีพอิสระตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 

โครงการประกวด
โครงงาน

วิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
 

-ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาสามารถคิด 
ค้นคว้า และทดลองงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
-ให้นักเรียนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์อย่าง
กว้างขวาง 
-เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
นักศึกษา เกิดความคิด
ริเริ่ม สรา้งสรรค์นำของ
เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น
ผลงานอันเป็น 
 
 

-นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน 12 คน 
-นักเรียน นักศึกษา ได้นำ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกตท์ำ
โครงงานวิทยาศาสตร ์

-ได้โครงงานเข้าประกวด
ระดับ อศจ. ระดับภาค และ
ระดับชาติ  
-นักเรียนนักศึกษาไดร้ับ
ความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้
ในผลงานที่หลากหลาย 
-ได้เผยแพร่ผลงานให้
หน่วยงานภายนอกรับรู ้
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีการศกึษา 

2566 

-เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระบบ
ติดตามผู้เรียน 
- เพื่อให้การดำเนินงาน
ครูที่ปรึกษา เป็นไปอย่าง
มีระบบ เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาสังคม และ
ชุมชน 
-เพื่อติดตามผู้เรียน 
ผู้ปกครองอย่างใกลช้ิด 
ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหากรณี
มีปัญหาและส่งเสริม 
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ปกครอง 
วิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ

- นักเรียน นักศกึษา 
จำนวน  480  คน 
 

-ติดตามผู้เรียน ผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชดิ ซึ่งจะได้แกไ้ข
ปัญหากรณีมีปัญหาและ
ส่งเสริม ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ปกครอง วิทยาลัย 
ชุมชน และประเทศชาติ 

โครงการจดัทำคู่มือ
นักเรียนนักศึกษา 
ประจำปีการศกึษา 

2566 

-เพื่อให้คุณครูและ
นักเรียนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติตามระเบียบคู่มือ
นักเรียน 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
-เพื่อเสริมสรา้งให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นบุตรที่ดี
ของบิดามารดา และเป็น
ศิษย์ที่ดีของคร ู

-นักศึกษาทกุคนได้รับคู่มอื
นักเรียนไปไว้  สำหรับเป็น
แนวปฏิบัติตามในด้าน
ระเบียบวินัย 
-นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
ได้ดีขึ้น 

-คู่มือนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตามระเบียบคู่มือนักเรียน
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการพธิีมอบ 
ใบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 

และ ปวส.2 

-เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ นักศึกษาที่สำเร็จ
การศกึษา 
-เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความผูกพันในสถาบัน 
-เพื่อแสดงความยินดีแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ
การศกึษาปีการศึกษา 
2566  จำนวน 300 คน 

ผู้สำเร็จการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง  เกิด
ความรกัความผูกพันกับ
เพื่อนร่วมห้อง และร่วม
สถาบันเดียวกัน 

โครงการรับสมัคร
และมอบตัวนักเรียน
นักศึกษา ประจำปี
การศกึษา 2566 

-เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ครู 
นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อเป็นการตอบแทน
ขวัญและกำลังใจบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน เข้าใจและทราบ
ในกฎระเบียบของ
วิทยาลัยฯ 

-นักศึกษานักศกึษา และ
ผู้ปกครองที่มามอบตวั
ลงทะเบียน จำนวน 350 
คน 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวา
รินชำราบ จำนวน 50 คน 

-เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมี
แนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบคู่มือนักเรียน 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่  ระดับ
สถานศึกษา  

ประจำปีการศกึษา  
2565 

-เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใน
ระดับสถานศึกษา  . 
-เพื่อคัดเลือกชิ้นงานไป
ประกวดในระดับ อศจ.  
และระดับภาคต่อไป 
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ของวิทยาลัยการอาชีพวา
รินชำราบ  และ
สถานศึกษาใกล้เคียงได้
เรียนรู้ 

นักเรียนนักศึกษา  ครูและ
บุคลากร  เข้าร่วมกจิกรรม  
จำนวน  1,000  คน   
จัดการประกวดสิ่งประดษิฐ์  
ระดับสถานศึกษา  9  
ประเภท  จำนวน  9  
ชิ้นงาน 

-ได้เผยแพร่ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษา 
-ได้คัดเลือกผลงาน
สิ่งประดิษฐ์  เพื่อนำไป
ประกวดในระดับต่อไป 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่  อาชีวศกึษา

จังหวัดอุบลฯ  
ประจำปีการศกึษา  

2565 

เพื่อคัดเลือกชิ้นงานไป
ประกวดในระดับภาค 

นักเรียนนักศึกษา  ครูและ
บุคลากร  เข้าร่วมกจิกรรม  
จำนวน  1,000  คน   
จัดการประกวดสิ่งประดษิฐ์  
ระดับสถานศึกษา  9  
ประเภท  จำนวน  9  
ชิ้นงาน 

-ได้เผยแพร่ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
นักศึกษา 
-ได้คัดเลือกผลงาน
สิ่งประดิษฐ์  เพื่อนำไป
ประกวดในระดับต่อไป 

โครงการจดัซื้อยา
เวชภัณฑ์ 

-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้รับยาและเวชภัณฑ์
เพียงพอต่อการรักษา 
-เพื่อปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
-เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร  จำนวน  1,200   
คน 

ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอ
สำหรับบริการนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ 

โครงการตรวจ
สุขภาพและสารเสพ
ติดนักเรียน นักศกึษา 

-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการบริการดา้นดูแล
สุขภาพ อย่างทั่วถึงและ
สม่ำเสมอ 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีสุขภาพอนามัยที่ดทีั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
-เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้สารเสพติด 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รู้จักการดุแลสุขภาพ
ตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัย
ของสารเสพติด 

นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ
จำนวน  1,183 คน 

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษา รู้จักดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์นักเรียน 
นักศึกษารูจ้ักปฏิบัติตนให้
ถูกวิธีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 



19 
 

 

 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการประกัน
อุบัติเหตุ 

-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนทางการเงินของ
ผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา 
-เพื่อนักเรียน นักศึกษา
จะได้ใช้คา่ทดแทนในการ
ดำรงชีวิตต่อไปในทุพพล
ภาพ 
-เพื่อนักเรียน นักศึกษา
จะได้รับค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีบาดเจ็บ 
- เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้
ได้รับผลประโยชน์ได้รับ
ค่าทดแทนในกรณี
เสียชีวิต 
- เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ชีวิตนักเรียน นักศกึษา 

นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ
จำนวน  1183  คน 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบมี
หลักประกันอุบัติเหตุ 

โครงการจดัทำ
ฐานข้อมูลนักเรียน 

นักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศกึษา 

2565 

-เพื่อให้ครูที่ปรกึษาได้
ทราบข้อมูลพื้นฐานของ
นักเรียน นักศึกษาแต่ละ
คน 
-เพื่อแก้ปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน 
นักศึกษา  
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินโครงการจดัทำ
ฐานข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.1 และ ปวส.1  
จำนวน  468 คน 

ครูที่ปรึกษาเข้าใจถึง ปัญหา 
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการออกลางคันของ
ผู้เรียน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองของ

นักเรียน นักศึกษา 
ประจำปีการศกึษา 

2566 

- เพื่อให้ผู้ปกครองมีสว่น
ร่วมกับสถานศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาของ
นักเรียน นักศึกษาพัฒนา
นักศึกษาไปในทางทีด่ีขึ้น 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
เปลี่ยนแปลงเรื่องวินัยใน
ตัวเองมีคุณธรรมและ
จิตสำนึกทีด่ ี
 

นักเรียนนักศึกษา 
ผู้ปกครอง บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ จำนวน 600 คน 

สถานศึกษาและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและร่วม
แก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
นักศึกษาได้อยา่งถูกต้อง 

โครงการจดัระบบ
ติดตามผู้เรียน เพื่อ
ลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา 

- เพื่อสรา้งความรู ้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระบบ
ติดตามผู้เรียน 
-เพื่อให้การดำเนินงานครู
ที่ปรึกษา เป็นไปอย่างมี
ระบบ เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาสังคม และ
ชุมชน 
-เพื่อติดตามผู้เรียน 
ผู้ปกครองอย่างใกลช้ิด 
ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหากรณี
มีปัญหาและส่งเสริม 
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ปกครอง 
วิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ

นักเรียน นักศึกษา จำนวน  
1,183  คน 
 

ติดตามผู้เรียน ผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชดิ ซึ่งจะได้แกไ้ข
ปัญหากรณีมีปัญหาและ
ส่งเสริม ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ปกครอง วิทยาลัย 
ชุมชน และประเทศชาติ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูที่ปรึกษา

เพื่อลดปัญหาการ

ออกกลางคันของ

ผู้เรียน โดยใช้

กระบวนการจัดการ

ความรู ้(KM) 

ประจำปีการศกึษา 

2565 

-เพื่อให้ครูที่ปรกึษาได้
ทบทวนและตระหนักถึง
การเป็นครูที่ปรึกษาที่ดีใน
การดูแลผู้เรียน 
-เพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษามี
ทักษะการให้คำปรึกษา
มาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์แก่ผู้เรียน  
- เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรูใ้ห้ครูที่ปรึกษาใช้
ในการป้องกันผู้เรียนไม่ให้
มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป
จากบรรทัดฐานที่ดีงาม
ทางสังคม และลดปัญหา
การออกกลางคัน 

คุณครูที่ปรึกษา จำนวน   
60  คน  

คุณครูที่ปรึกษได้รับความรู้ 
และทักษะในการให้
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ให้แก่ดูแลผู้เรียน 

โครงการนักเรียน 

นักศึกษารางวัล

พระราชทาน 

ประจำปีการศกึษา  

2566 

-เพื่อน้อมรำลกึในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
รัชกาลปัจจุบัน 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ตระหนักถึงความสำคัญ
ทางด้านการศึกษา 
- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัย
ฯ ที่ไดร้ับคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน  
จำนวน  2  ราย 

-นักเรียน นักศึกษาได้น้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธคิุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
รัชกาลปัจจุบัน 
-นักเรียน นักศึกษา  ได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ทางด้านการศึกษา 
-นักเรียน นักศึกษา มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-นักเรียน นักศึกษา ไดร้บั
คัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัล
พระราชทานและเป็นเกียรติ
ประวัติต่อ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการแนะแนว

สัญจร ประจำปี

การศกึษา 2566 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ 
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
มีทางเลือกในการ
ตัดสินใจในการเลือกเรียน
ตามความถนัดและสนใจ 

นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศกึษา 2565 
ประมาณ  600  คน 

-นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศกึษา 2565 
ประมาณ  600  คน 
-นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 

โครงการปฐมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษา

ใหม่ ประจำปี 2565 

-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ทราบแนวปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ และข้อมูล
เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆของ
สถานศึกษา 
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
มีความรูค้วามเข้าใจ เกิด
วินัยในตัวเอง มีจติสำนึก
ที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศกึษา 2566 
ประมาณ  500  คน  

นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ 
ระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา 

โครงการปัจฉิมนิเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา 

-เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความรกั 
ความผูกพันระหว่างเพื่อน
และแสดงออกด้าน ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู  
-เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
ในการสร้างความรัก 
ความผูกพัน ระหวา่ง
เพื่อน ครูและสถาบัน  
-เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนที่นักเรียนจะจบ
การศกึษา 

นักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศกึษา 2565 
ประมาณ  300  คน 

นักเรียน นักศึกษา เกดิ
ความภาคภูมิใจ  
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัหา

ทุนการศกึษา 

-เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ยากจนมีโอกาสไดร้ับ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง
และแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง
ที่มีฐานะยากจนใน
ระดับหนึ่ง 
-เพื่อการพัฒนาเด็ก
ติดตามดูแลความ
ประพฤติตลอดถึงการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความ
สำนึก รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 

นักเรียน นักศึกษา ที่มี
ฐานะยากจน ผลการเรียนดี 
และทำคุณประโยชน์ให้แก่
สถานศึกษา จำนวน 100 
คน 

นักเรียน นักศึกษาไดร้ับ
การศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 

นิทรรศการงานแนะ

แนวอาชีพและการ

จัดหางาน กิจกรรมเปิด

บ้าน Open House 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ 
-เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีทางเลือกใน
การตัดสินใจในการ
เลือกเรียนตามความ
ถนัดและสนใจ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จากโรงเรียนใน
เครือข่าย จำนวน  500 
คน 

นักเรียนนักศึกษามีทางเลือก
ในการตัดสินใจในการเลือก
เรียนตามความถนัดและ
สนใจ 

โครงการตดิตาม

ผู้สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศกึษา 

2566 

-เพื่อติดตามข้อมูล
ผู้สำเร็จการศึกษา 
-เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตามผู้สำเรจ็
การศกึษา 
-เพื่อเป็นข้อมูลศูนย์
กำลังคนอาชวีศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา ที่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 
2564  ประมาณ  300  
คน 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จ
การศกึษา ได้งานทำใน
สถานประกอบการที่มี
คุณภาพ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศ

ไทย (อวท.) 
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ 
ประจำปีการศกึษา  

2566 

 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาชพีและวิทยาการ
ใหม่ๆ ให้นักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ได้ทราบ 
- เพื่อพูนความรู้ทาง
วิชาการและทักษะดา้น
วิชาชพีแก่นักเรียน 
นักศึกษา 
 -เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีโอกาส
แสดงออก ถึง
ความสามารถทั้งดา้น
วิชาการและวิชาชพี
ตลอดจนความสามารถ
พิเศษนอกเหนือจาก
วิชาการและวิชาชพี 
 -เพื่อเป็นการจดัเตรียม
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมองคก์าร
นักวิชาชพีฯ ระดับ
จังหวัดระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และระดับชาติ สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

- คณะกรรมการอวท. 
จำนวน      14  คน  
-หัวหน้างานกิจกรรมฯครูที่
ปรึกษาอวท. จำนวน       
2  คน 

 นักเรียน นักศึกษาได้บูรณา
การองค์ความรู้ทางวิชาชพี 
วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผล
งานและได้พัฒนาตนเองใน
ด้านการทำงานและการ
ทำงานรว่มกับผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษา ระดับชาติ 

-เพื่อให้นักศึกษาได้รว่ม
กิจกรรมการชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับชาต ิ
-เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีความรูร้ัก
สามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์
และรู้จักการทำงานเป็น
หมู่คณะ 

ลูกเสือ 1 หมู ่
จำนวน  10 คน           
ผู้กำกับลูกเสือ 
จำนวน   1  คน 

ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ มีความ
รักความสามัคคใีนหมู่คณะ 

โครงการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษาให้ ด ีเก่ง 

มีสุขโดยใช้

กระบวนการทาง

ลูกเสือ 

- เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มี
ทักษะในการดำเนินชีวติ 
ให้มีความสามคัคี รู้จัก
บทบาทหน้าที่ รักหมู่
คณะ รู้จกัช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน และ
ช่วยเหลือสังคม 
-เพื่อให้เยาวชนได้
พัฒนาทักษะ การคิด
วิเคราะห์ และการ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงควบคู่
ไปกับการพัฒนา
จริยธรรมโดยผ่าน
กระบวนการทางลูกเสือ 
-เพื่อเสริมสรา้งระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ 
และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน  
10  คน 
ลูกเสือวิสามัญ จำนวน  
270 คน 

-ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน
ไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 80 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาความรู้และทักษะใน
การดำเนินชีวิต ให้มีความ
สามัคค ี
 รู้จักบทบาทหน้าที ่รกัหมู่
คณะ รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน และช่วยเหลือสังคม
ตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการแข่งขันกีฬา 

ระดับวิทยาลัย  

จังหวัดชาต ิ

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ ได้
เล่นกีฬาไม่พึงพาสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข 
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยแก่นักเรียน
นักศึกษา คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน  1,417  
คน 
-บุคลากร จำนวน      65  
คน 

-นักเรียน  นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่ง
เสพติดและอบายมุข 
- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ รูร้ักสามัคคี รู้แพ้ รูช้นะ 
รู้อภัย และสามารถ
ดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 

โครงการประเมิน

มาตรฐานองค์การ

ดีเด่น ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวดั

อุบลราชธาน ี

-เพื่อให้นักศึกษา เกิด
ความเข้าใจในคุณภาพ
และประสิทธิภาพใน
การจดักิจกรรมองค์การ
นักวิชาชพีฯ 
- เพื่อให้สามารถ
จัดลำดับ และรับรอง
ความมีมาตรฐานของ
การดำเนินงาน และ
ขององค์การนักวชิาชพี
ฯ  
- เพื่อให้คำแนะนำ 
ปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์การ
นักวิชาชพีในอนาคต
แห่งประเทศไทย   
     (อวท.)  
 

 คณะกรรมการอวท.  
จำนวน 15  คน  
หัวหน้างานกิจกรรม ครทูี่
ปรึกษาอวท. จำนวน       
2  คน 

-นักศึกษา เกิดความเข้าใจ
ในคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
-คณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชพีนำคำแนะนำ ไป
ปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์การนกั
วิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ชุด
ต่อไปได้ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการตดัเสื้อ 

เบรเซอร์

คณะกรรมการองค์การ

นักวิชาชพีในอนาคต

แห่งประเทศไทย 

-เพื่อให้คณะกรรมการ
วิชาชพี หน่วยวทิยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
มีเครื่องแบบ
คณะกรรมการ 
-เพื่อให้ครูที่ปรกึษา
องค์การ มีเครื่องแบบ
ของครูที่ปรึกษา
องค์การ 
-เพื่อให้การดำเนินกิจ
กรมองค์การ เป็นไป
อย่างสมบูรณ ์
-เพื่อเสริมสรา้ง
ภาพพจน์แก่องค์การ
วิชาชพี วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ 

ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา
องค์การวิชาชีพ ระดับ
สถานศึกษา วทิยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ  
มีเครื่องแบบคณะกรรมการ
องค์การที่สมบูรณ์ได้
มาตรฐานตามระเบียบ 

คณะกรรมการอวท 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ มีความภาคภูมใิจใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานเต็มที่ตาม
ความสามารถ 

โครงการส่งเสริม

สุขภาพ  นันทนาการ 

(ประกวดโฟล์คซอง

,ดนตรีไทย)          

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาไดพ้ัฒนา
สุขภาพควบคู่ไปกับ
ความรู้สติปัญญาและ
บุคลิกภาพที่ดสีู่การเป็น
ผู้นำในอนาคต เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคน
ให้เข้าสู่ระบบการ
ทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน  65 คน 

นักศึกษามีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิตด ีมี
ความรกัสามัคคใีน
สถานศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  นันทนาการ 
(ประกวดโฟล์คซอง

,ดนตรีไทย)          

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาไดพ้ัฒนา
สุขภาพควบคู่ไปกับ
ความรู้สติปัญญาและ
บุคลิกภาพที่ดสีู่การเป็น
ผู้นำในอนาคต เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคน
ให้เข้าสู่ระบบการ
ทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร  จำนวน      
 65  คน 

นักศึกษามีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสุขภาพจิตด ีมี

ความรกัสามัคคใีน

สถานศึกษา 

โครงการลอกท่อ
ระบายน้ำอาคาร

อุตสาหกรรม 

-เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
ขังภายในบริเวณอาคาร
อุสารหกรรม 
 -เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อุดตันของเศษขยะ และ
ไขมันในท่อระบายน้ำ
จุดอ่อนน้ำทว่ม 
-เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับคร ู
นักเรียน 

-นักเรียนแผนกวิชาชา่งกล
โรงงาน จำนวน 94 คน ได้
ทำการลอกท่อระบายน้ำให้
ไหลเวียนของน้ำเสียภายใน
อุตสาหกรรมมีความ
คล่องตัวมากขึ้น 
-นักเรียนแผนกวิชาชา่งกล
โรงงาน จำนวน 94 คน ได้
ทำการลอกท่อระบายน้ำให้
ไหลเวียนของน้ำเสียภายใน
อุตสาหกรรมมีความ
คล่องตัวมากขึ้น 
-นักเรียนจะได้มีจติสำนึก
ช่วยกันรักษาความสะอาด 

-นักเรียนแผนกวิชาชา่งกล

โรงงาน จำนวน 94 คน ได้

ทำการลอกท่อระบายน้ำให้

ไหลเวียนของน้ำเสียภายใน

อุตสาหกรรมมีความ

คล่องตัวมากขึ้น 

-นักเรียนจะได้มีจติสำนึก

ช่วยกันรักษาความสะอาด 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับดินและ
การบำรุงดินเนื่องในวัน

ดินโลก 
 (World Soil Day)                  
ประจำปีการศกึษา 

2565 

-เพื่อเป็นการสืบสาน 
รักษา ต่อยอดแนว
พระราชดำรทิี่
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 
-เพื่ออบรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับดินและการ
บำรุงรักษาดิน 
- เพื่อรณรงค์การลด
ปัญหามลพิษทางดิน 
-เพื่อให้คร ูบุคลากร 
นักเรียน นักศึกษาใน
สถานศึกษาได้เห็น
ความสำคัญของการ
อนุรักษ์บำรุงรกัษาดิน 
 
 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบจำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษา  ได้
ตระหนักถึงการสืบสาน 
รักษา ต่อยอดแนว
พระราชดำรทิี่
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ตลอดจนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับดินและการ
บำรุงรักษาดิน ลดปัญหา
มลพิษทางดิน 

โครงการกิจกรรม  

จิตอาสา 

- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีจติอาสาใน
การบริการชุมชน 
-เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ทำกจิกรรม
และศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

นักเรียน นักศึกษา 97 คน 
เข้าร่วมโครงการจติอาสา 

นักเรียน นักศึกษา มจีิต
อาสา พัฒนาชุมชนและ
สังคม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการประหยัดและ

อดออม 

- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาไดรู้้หลักและ
แนวทางที่ถูกต้องในการ
ประหยัดและเก็บออม 
-เพื่อเสริมสรา้งการ
ดำเนินชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษาให้เกิด
แนวความคิดที่ดีตอ่การ
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน       
65  คน 

-นักเรียน นักศึกษาได้รู้หลัก
และแนวทางที่ถูกต้องในการ
ประหยัดและเก็บออม  
-เสริมสร้างการดำเนินชีวติ
ของนักเรียน นักศึกษาให้
เกิดแนวความคดิที่ดตี่อการ
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้   

โครงการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมภายใน

แผนกวิชาการบัญช ี

-นักศึกษาให้
ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตวั 
-นักศึกษาสนใจและใช้
เวลาว่างในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- นักศึกษาสามารถนำ
ความรูท้ี่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและ
เผยแพร่แก่ผู้อื่น 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน   
 65  คน 

-นักศึกษาให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตวั  
- นักศึกษาสนใจและใช้เวลา
ว่างในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- นักศึกษาสามารถนำ
ความรูท้ี่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเผยแพร่
แก่ผู้อื่นได้ 

เทคนิคการทำงานเป็น

ทีม (เทคนิคการสร้าง

มนุษย์สัมพันธ์) 

-เพื่อปลูกฝังแนวคิด 
และพัฒนาการทำงาน
ในระบบทีมงาน 
-เพื่อจัดให้มีการแข่งขัน 
ประกวดผลงานอยา่ง
น้อย ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
- เพื่อให้นักศึกษามี
ความคดิสร้างสรรค์และ
พัฒนางานวิชาชพี 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

-ได้โครงการเข้าประกวด
ระดับภาค 
-มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ขององค์กรให้สูงข้ึน 
-ประสิทธิภาพขององค์กรใน
สังคมไทย มีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งข้ึน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการฝึกอบรม

มารยาทการเข้าสังคม 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกอบรม
มารยาทการเข้าสังคม 
- เพื่อเสริมสร้างการ
ดำเนินชีวิตของ
นักศึกษาให้เกิด
แนวความคิดเรื่อง
มารยาทการเข้าสังคม 
 

 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
1,417 คน ได้ฝึกมารยาท
การเข้าสังคม 

-นักเรียน นักศึกษารู้จกั
มารยาทการเข้าสังคม  
- นักเรียน นักศกึษารู้ถึงการ
ดำเนินชีวิตและมารยาทการ
เข้าสังคม 
 

โครงการฝึกอบรม

มารยาทการเข้าสังคม

(การรับประทาน

อาหารบนโต๊ะอาหาร) 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกอบรม
มารยาทการเข้าสังคม 
-เพื่อเสริมสรา้งการ
ดำเนินชีวิตของ
นักศึกษาให้เกิด
แนวความคิดเรื่อง
มารยาทการเข้าสังคม 
 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน      65  
คน 

-นักเรียน นักศึกษารู้จกั
มารยาทการเข้าสังคม  
-นักเรียน นักศึกษารู้ถึงการ
ดำเนินชีวิตและมารยาทการ
เข้าสังคม   

ปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรต ิ

-เพื่อรณรงค์สรา้ง
จิตสำนึก ให้กับนักเรียน 
ครู เห็นความสำคัญของ
การอนรุักษ์ทรพัยากร
ป่าไม ้
-เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 
- เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
นักศึกษา 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน       
65  คน 

วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ ได้จดักิจกรรม
อนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและได้แสดง
ความจงรักภักดี และเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

ส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา (รว่มปฏิบัติ

ธรรมวัดหนองป่าพง 

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักเรียนนักศึกษา 
ได้มีส่วนรว่มในการ
ดำเนินกิจกรรมรว่มกับ
ชุมชน 
- เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักเรียนนักศึกษา
ได้มีโอกาสรำลึกถึงการ
ละสังขาร ของหลวงปู่
ชา  สุภัทโท 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน  
 65  คน 

นักเรียน นักศึกษา มจีิต
สาธารณะและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น 

โครงการกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร ส่งทา้ย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

-เพื่อจัดพิธีทำบุญตัก
บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 
-เพื่อเผยแพร่และ
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมด้าน
พระพทุธศาสนา 
-เพื่อทำนุบำรุง
พระพทุธศาสนาให้อยู่คู่
กับสังคมไทยและเป็นที่
ยึดเหน่ียวจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชนตลอดไป 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน     
  65  คน 

-เพื่อเสริมสรา้งคุณธรรม
และจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่
นักเรียน นักศึกษา 
-เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยได้มโีอกาสในการ
ทำบุญในวารดิถีข้ึนปีใหม่
ร่วมกัน 
- เพื่อเผยแพร่อนรุักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมดา้น
พระพทุธศาสนา 
- นักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรภายในวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ 
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกวา่ร้อย
ละ 80 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนาจิต -เพื่อให้นักศึกษาได้
เสริมสร้างสภาพจติใจรู้
หลักและแนวทางที่
ถูกต้องในการประพฤติ
ตน ดำเนินชีวิต 
-เพื่อเป็นแนวทางให้
นักเรียน นักศึกษานำ
ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การร่วมโครงการ/
กิจกรรมไปเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 
 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

-นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ได้พัฒนาตนให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
-นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ในการศึกษาเล่า
เรียน 

โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนา วันมาฆบูชา  
ประจำปีการศกึษา 

2566 

-เพื่อให้บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา ได้
ทราบถึงประวัติความ
เป็นมา และตระหนักถึง
ความสำคัญในวัน
มาฆบูชา 
 -เพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังรากฐานอันดี
งามรวมถึงจิตใจของ
บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา โดยการตั้งจิต
และร่วมใจกันนำ
หลักธรรมคำสอนของ
พระพทุธองค์ไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน 
                
 

- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน    
 65  คน 

- นักเรียน นักศกึษา ได้
ทราบถึงประวัติความเป็นมา 
และตระหนักถึงความสำคัญ
ในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
-ได้รับปลูกฝังรากฐานอันดี
งามรวมถึงจิตใจของ
บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา โดยการตั้งจิตและ
ร่วมใจกันนำหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธองค์ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
-บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา ร่วมเวียนเทียน
และทำบุญถวายเทียน
พรรษาเนื่องในวันมาฆบูชา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการวันคลา้ยวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร รัชกาล
ที่ 9 เน่ืองในวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาต ิ

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รชักาลที ่9 
-เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่
9 
-เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 

- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน      65  
คน 

-ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รชักาลที ่9 
-บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยฯ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย ์

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี
การศกึษา 2566 

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านรา่งกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้เด็กและ
เยาวชน  
-เพื่อเสริมจินตนาการ
และจิตสานึกที่ดใีห้กับ
เด็กและเยาวชน  
-เพื่อให้เด็กรู้จกัหน้าที่
ของตนและปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี  
- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รื่นเริง
สนุกสนาน ก่อให้เกิด
ความรกั ความสามัคคี  
-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มีจติ
สาธารณะ 
 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบจำนวน  1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

-ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ใหเ้ด็ก
และเยาวชน  
- เสริมจินตนาการและจติสา
นึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน  
-เด็กรู้จกัหน้าที่ของตนและ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
อันดี  
-เด็กและเยาวชนได้รื่นเรงิ
สนุกสนาน ก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี  
-นักเรียน นักศึกษา มีจติ
สาธารณะ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการธนาคาร 

ความด ี

- เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 
-เพื่อนำสิ่งที่เหลือใช้มา
สร้างให้เกิดประโยชน ์
-  เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  จำนวน  58  
คน  คณะครู 3 จำนวน  
นักเรียนนักศึกษาชมรม
วิชาชพีการตลาด ได้เข้า
ร่วมโครงการ  ธนาคาร
ความด ี

-นักเรียนนักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม   
-นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกให้ตัวเองมีระเบียบ
วินัย 
-เกิดคุณภาพทางวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ไทย วันลอยกระทง 

- เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงให้
คงอยู่สิบไป 
-เพื่อให้บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา 
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สำคัญ
ของชาติและท้องถ่ิน   

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบจำนวน  1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา มีความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สำคัญของชาติและท้องถ่ิน   

โครงการเดินทางไกล

อยู่ค่ายพักแรม กอง

ลูกเสือวิสามัญ 

วิทยาลัยการอาชีพวา

รินชำราบ 

-เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ทักษะการเดินทางไกล
เข้าค่ายพักแรมและได้
ทราบถึงลักษณะความ
เป็นผู้นำที่ดี 
-เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีความรูร้ัก
สามัคคีมีมนุษย์สัมพันธ์
และรู้จักการทำงานเป็น
หมู่คณะ 

-ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน  
10  คน 
-  ลกูเสือวิสามัญ จำนวน  
270 คน 

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
270 คน ได้นำทักษะการ
เรียนรู้ในการเดินทางไกล
และเข้าค่ายพักแรมนำไปใช้
เป็นประสบการณ์ตรง 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการพิชติความ
สะอาดดว้ยหลัก 5 R 

- เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาช่วยกันรักษา
ความสะอาดของ
ห้องเรียนและทิ้งขยะให้
ลงถังและมีการฝึกความ
รับผิดชอบหน้าที่ด้วยจิต
อาสา 
- เพื่อสรา้งจติสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

-จำนวนผู้เข้าโครงการ   
50 คน 
-นักเรียน นักศึกษาแผนก

วิชาชา่งยนต์รับผิดชอบดแูล

ความสะอาดเขตพื้นที ่

นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการรักษาความ
สะอาดบริเวณแผนกวิชาช่าง
ยนต์ 

โครงการบัญชี
ครัวเรือน 

-เพ่ือให้นักเรียนได้ตระ
หนึกถึงความสำคัญของ
การออมเงิน  การจัดทำ
บัญชีอย่างง่าย ตลอดจน
เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของการบัญชี
และการออมเพื่อ
นำไปใช้ในครอบครัวได ้
-เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
เยาวชนได้เห็นถึงคุณค่า
ของการใช้จ่ายเงิน การ
วางแผนทางการเงินตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
สถาบันการศึกษา 
นักศึกษา คณาจารย์ 

 -นักเรียนโรงเรียนบ้านคอ้
น้อย จำนวน 20  คน  
-บุคลากร จำนวน    3  คน 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านค้อ
น้อย จำนวน 20 คน ไดฝ้ึก
การทำบัญชีครัวเรอืน 
รายรับ-รายจ่าย 
-นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการ
ออม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

เป็นคนดีของสังคม 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสำนึกที่ดี  
-เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา
สามารถนําความรู้ที่ได้มา
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ดำเนินชีวิตเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมของ
พระพุทธศาสนา  
-เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม 
พัฒนา นักเรียนนักศึกษา 
ให้มีความพร้อมและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ  
สังคม 

-แผนกวิชาชา่งโลหะการ
จำนวน 20 คน 
-แผนกวิชาชา่งโลหะการ
จำนวน 20 คนไดร้ับ
ความรูใ้นการเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี ้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกทีด่ ี

-ทำให้นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสำนึกที่ด ี
-ทำให้นักเรียนนักศึกษา
สามารถนําความรู้ที่ได้มา
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ดำเนินชีวิตเป็นไปอย่าง 
ถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมของ
พระพทุธศาสนา 
-ทำใหพ้ัฒนานักเรียน
นักศึกษา ให้มีความพร้อม
และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

โครงการวันสำคัญทาง

ศาสนา 

 วันวิสาขบูชา 

-เพ่ืออบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน 
นักศึกษาให้มีวินัย เกิด
ความสามัคคีและสร้าง
ความดีตามแนวทางใน
การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพุทธศาสนา 
-เพ่ือปลูกจิตสำนึกใน
ความเป็นไทยให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและมี
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ  
จำนวน  1,417  คน  
-บุคลากร จำนวน      65  
คน 
- นักเรียน นักศึกษาอบรม

คุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสำนึกทีด่ี สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้น 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน นักศึกษาให้มีวินัย 
เกิดความสามัคคีและสร้าง
ความดีตามแนวทางในการ
ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธ
ศาสนา 
- นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึก
ในความเป็นไทยและมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการวันสำคัญทาง

ศาสนา  

วันเข้าพรรษา 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารว่มกิจกรรม
ทางศาสนา ฟังเทศน์
เวียนเทียน เนื่องในวัน
สำคัญทางศาสนา 
-เพื่อปลูกจิตสำนึกใน
ความเป็นไทยให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและ
มีความจงรักภักดีต่อ
ชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  94  คน 
-บุคลากร จำนวน  5    คน 
- นักเรียน นักศกึษาอบรม

คุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสำนึกทีด่ี สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้น 

-อบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน นักศึกษาใหม้ี
วินัย เกิดความสามัคคีและ
สร้างความดตีามแนวทางใน
การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพุทธศาสนา 
- นักเรียน นักศกึษามี
จิตสำนึกในความเป็นไทย
และมีความจงรกัภักดตี่อ
ชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 

โครงการวันสำคัญทาง

ศาสนา  

วันอาสาฬหบูชา 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารว่มกิจกรรม
ทางศาสนา ฟังเทศน์
เวียนเทียน เนื่องในวัน
สำคัญทางศาสนา 
-เพื่อปลูกจิตสำนึกใน
ความเป็นไทยให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและ
มีความจงรักภักดีต่อ
ชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  94  คน 
-บุคลากร จำนวน  5    คน 
- นักเรียน นักศกึษาอบรม

คุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสำนึกทีด่ี สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

ในทางที่ดีขึ้น 

-อบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน นักศึกษาใหม้ี
วินัย เกิดความสามัคคีและ
สร้างความดตีามแนวทางใน
การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพุทธศาสนา 
- นักเรียน นักศกึษามี
จิตสำนึกในความเป็นไทย
และมีความจงรกัภักดตี่อ
ชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

วันงดสูบบุหรี่โลก -เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสารที่ก่อให้เกิด
อันตรายและเกิดโรค
ต่างๆในบุหรี่ ให้
ตระหนักถึงโทษผลเสีย
ของการสูบบุหรี่ที่มีต่อ
ตัวผู้สูบและบุคคลรอบ
ข้าง  
- เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน            
ชำราบ  จำนวน  1,183  
คน  
- บุคลากร จำนวน     
  70  คน 
-นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ

ราบ ไดร้ับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโทษบุหรี่

ผลเสียที่จะตามมาหลังจาก

การสูบบุหรี่ที่มีต่อตัวผู้สบู

เองและบุคคลรอบข้าง 

-นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพ

วารินชำราบ จำนวน 1,417  

คน มีความรู้ และมีความ

ตระหนักถึงโทษ และพิษภัย

ของบุหรี่ 

-เพื่อเป็นการสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก 

โครงการวันไหว้ครู  

ปีการศึกษา 2565 

-เพื่อให้นักเรียน ศึกษา
แสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทตี่อ
ครูผู้มีพระคุณ 
-เพื่อให้นักเรียน ศึกษา
แสดงออกในทางที่ถูกที่
ควร ในโอกาสที่
เหมาะสม 
-เพื่อให้นักเรียน ศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ระลึกถึงพระคุณของ
คุณคร ู
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามระหวา่งครูและ
นักเรียน นักศึกษา 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบจำนวน 1,417  
คน 
-บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

-นักเรียน นักศึกษาได้
ตระหนักถึงความสำคัญและ
พระคุณของคร ู
-นักเรียน นักศึกษาเห็น
ความสำคัญของพิธีกรรม
ไหว้ครูและสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
-มีความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างครูและนักเรียน 
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

กิจกรรมเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ  พระบรมราชินี 

3 มิถุนายน 2566 

-เพื่อเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี
-เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชิน ี

-คณะผู้บริหาร คร ูบุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษา  
ร่วมกันลงนามถวาย 
พระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจา้ฯ  
พระบรมราชิน ี
 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
จำนวน 1,417 คน  ได้เข้า
ร่วม 
ลงนามถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชิน ี
- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ จำนวน 1,417 คน ได้
ร่วมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทำความ
สะอาดภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

กิจกรรมเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ  

 พระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวง   

(วันแม่เห่งชาติ) 

-เพื่อร่วมกันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม ของทุกปี 
- เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภักดีและ
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สมเดจ็พระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย 
การอาชีพวารินชำราบ  
จำนวน  1,417 คน 
- บุคลากร  จำนวน       
65  คน 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
จำนวน 1,417  คน เข้า
ร่วมลงนามถวาย 
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
10.2 นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ จำนวน 1,417 คน ได้
ร่วมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทำความ
สะอาดภายในและภายนอก
สถานศึกษาหรือการปลูก
ต้นไม้ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 เน่ืองในโอกาส 

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

 28 กรกฎาคม  2566 
 

-เพื่อเทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพระราชพธิีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม  2566 
- เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและ
ร่วมน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน 1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน  65  
คน 
-คณะผู้บริหาร คร ูบุคลากร

และนักเรียน นักศึกษา 

ร่วมกันลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระ

ชนมพรรษา 71 พรรษา 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
จำนวน 1,417 คน เข้าร่วม 
ลงนามถวายพระพรชัย
มงคลพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 71 
พรรษา 
-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
จำนวน 1,191 คน ไดร้ว่ม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ทำความสะอาดภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาหรอื
การปลูกต้นไม ้

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
คณะกรรมการ อวท.) 

-เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษามีความรู้และ
เข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการของ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก 
แนวคิดและค่านิยม
ประชาธิปไตยแก่สมาชิก 
-เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกมี
ความสนใจและเข้าไปมี
ส่วนร่วม กิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งใน
สถานศึกษาและในสังคม 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน 1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน  65  
คน 
-นักเรียน นักศึกษามีความรู้
และเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการของ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
1,183  คน มีความรู้และ
เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย   
ตลอดจนผลดีผลเสียในการ
ไม่ใช้สิทธิใ์นการเลือกตั้ง 
- 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสร้าง
ผู้เรียนให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์   

-เพ่ือปลูกฝ่ังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียน 
นักศึกษา รู้จักนำ
หลักธรรมไปใช้ในการ
เนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความ
ตระหนักในการเป็นคนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม
นำชีวิต  
- เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี
ต่อการดำรงตนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม นำ
ความรู้ 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน 1,417  คน
  
- บุคลากร จำนวน  65  คน 
-นักเรียน นักศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรมที่พึง
ประสงค ์

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
550  คน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ที่ดีและมีพฤติกรรม
เชิงบวกมากขึ้น 
-นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ที่ดีและมีพฤติกรรม
เชิงบวกมากขึ้น 
-คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา 
สามารถปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนววิถี
พุทธ 
-นักเรียน นักศึกษามี
พฤติกรรมที่ดีตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ นักศึกษามีความ
เป็นผู้นำ มีความรัก 
 สามัคคีในหมู่คณะ 

โครงการวันต้นไม้

ประจำปีของชาติ   

-  เพื่อรณรงค์สรา้ง
จิตสำนึก ให้กับนักเรียน 
ครู เห็นความสำคัญของ
การอนรุักษ์ทรพัยากร
ป่าไม ้
- เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 
-  เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียน
นักศึกษา 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ  จำนวน  1,417  
คน  
- บุคลากร จำนวน     
  65  คน 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมมือรว่มใจกัน
บำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูกไว้ 

-นักเรียน นักศึกษา มีความ
เข้าใจถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรป่าไม ้
-เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ 
เพิ่มปริมาณออกซิเจนใน
อากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
-นักเรียน นักศึกษา มี
จิตสำนึก ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัซื้อวารสาร
หนังสือพิมพ์
ประจำเดือน 

-เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือ
ให้เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ  
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา  บุคลากร  
เห็นความสำคัญของ
การอา่น  สามารถ
ค้นคว้าหา 
 

-มีทรพัยากรเพียงพอต่อ
จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ 
-มีทรพัยากรสารสนเทศที่

ทันสมัย  สอดคล้องกับ

ความต้องของผู้เรียน 

-มีจำนวนเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกสาขาที่เปิด
สอน 
-มีทรพัยากรสารสนเทศที่มี
คุณภาพ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการ
ประกวดโครงงาน
พัฒนาสมรรถนะ

วิชาชพี             
ของนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปีการศกึษา 
2565 

- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าใจขั้นตอน 
กระบวนการพัฒนางาน
อาชีพอยา่งเป็นระบบ 
และสามารถนํา ความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การศกึษา มาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา สามารถวาง
แผนการดาํเนินงาน 
และแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานตาม 
หลักการและ
กระบวนการได้อย่าง
เป็นระบบ 
 

- นักเรียน นักศกึษา ระดับ 
ปวช.3  และ ปวส. 2 ทกุ
สาขาวิชา ไดร้่วมมือกันจดั
กิจกรรม        การ
ประกวดโครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชพี 
-- นักเรียน นักศึกษา ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ในการ
นําเสนอผลงาน และ
สามารถนําผลงาน          
ไปพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมอื่นได ้

-นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นําความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ ที่ได้จาก
การศกึษาในสาขาวิชา มาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
-นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติ
ที่ดี ต่อการศึกษาค้นคว้า 
เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชพีและ มกีิจ
นิสัยในการทาํงาน ด้วย
ความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
ความคดิสร้างสรรค์และ
สามารถทาํงานรว่มกับผู้อื่น
ได้ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชพี ระดับ

สถานศึกษา ประจำปี
การศกึษา 2566 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะวิชาชพี ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
-เพื่อคัดเลือกตวัแทน 
นักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชพี ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวดั 
-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้จาก
การศกึษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

-นักเรียน นักศึกษา เข้ารว่ม
การแข่งขันทักษะวิชาชพี
ทุกสาขาวิชา จำนวน 70 
คน 
-นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู ้ประสบการณ์ใน
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาชพี 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ
วิชาชพี ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
-นักเรียน นักศึกษา ไดใ้ช้
ความรูค้วามสามารถที่ได้
จากการศึกษามาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
จริง 

โครงการทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติ

ด้านอาชวีศึกษา 
 (V-NET) ปี 2565 

-เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถของ
นักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3และ 
ปวส.2  402  คน 
-เพื่อนำผลทดสอบไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ 
-เพื่อนำผลการทดสอบ
ไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน 

-นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวชิาชพีปีที่  
3  ปีการศึกษา  2565  
จำนวน  233 คน 
-นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวชิาชพี
ชั้นสูงปีที่  2  ปีการศกึษา  
2565  จำนวน  169  
คน 

นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวชิาชพี ปีที่ 
3 จำนวน 233  คน  และ
นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตร  วิชาชพีชัน
สูงปีที่  2   จำนวน  169 
คน  ได้เข้ารับการทดสอบ
การศกึษาระดับชาต ิดา้น
อาชีวศึกษา  ปีการศึกษา  
2565  สามารถนำผล
คะแนนนั้นไปวิเคราะห์เพื่อ
จัดแนวทางการศกึษาของ
นักเรียนต่อไป 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน  
เพื่อเตรียมสอบ  

(V-NET)  
 ปีการศึกษา 2565 

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  
ระดับปวช.3 และ ปวส.2  
ทบทวนและพัฒนาเนื้อหา
ในรายวิชาท่ีทำการออก
ข้อสอบหรือแนวข้อสอบใน
รายวิชานั้นๆ 

1. นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปทีี่  
3  และระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่  2  จำนวน  402  คน 

- นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปทีี่  
3  และระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช้ัน
ปีที่  2  มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสำหรับใช้ในการทดสอบ
ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) ประจำปีการศึกษา 
2565 

โครงการทดสอบปลาย
ภาค ภาคเรียนที่  2   ปี

การศึกษา  2565  
  และ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2566 

-นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่  1 ,2 ,3 
-นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1, 2   

- นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น
ทุกแผนกมีผลการสอบปลาย
ภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีหรือผ่านการทดสอบ 

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช. 
ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชา  และ  
ระดับชั้น ปวส. ทุกช้ันปีและทุก
แผนกวิชา  มีผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการ
ประเมิน 

โครงการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพทุก

สาขาวิชา  ระดับชั้น

ปวช.3  และ  ปวส.2 

-นักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่  3  ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร  ปวช.  
จำนวน  233  คน 
-นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่  2  ผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร ปวส.  
จำนวน  169  คน 

- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น  ปวส.2  ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพ  
ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร  ปวช. และ ปวส. 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น
ปวช.3  และ  ปวส.2  สอบ
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร  ปวช. และ  ปวส.  
ทุกสาขาวิชา   รวมจำนวน
นักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น  402 
คน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ 

-เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เข้าทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
-เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการ
พัฒนาการ 

-นักเรียน นักศึกษาที่จะจบ
การศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไป 
-นักเรียน นักศึกษาผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

-นักเรียนนักศึกษาผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 
-สนองนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

โครงการอบรมการเขียน
แผนฝึกอาชีพ 

-เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ตลอดหลักสูตร 
-การประเมินผลการฝึก
อาชีพในสถาน
ประกอบการ 
- เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานประกอบการ 

-จำนวนแผนการฝึกที่
วิทยาลัยฯทำร่วมกันกับสถาน
ประกอบการ 
-การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

-แผนการฝึกที่ทำร่วมกันกับ
สถานประกอบการ  
-ได้แผนการฝึกที่เกิดขึ้นจาก
การทำร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

อบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการหลักสูตร 30 

ชั่วโมง 

-เพื่อสร้างเสริมพัฒนาครู
ฝึกให้เข้าใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
- เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ทำให้ได้
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ทำงาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีทักษะวิชาชีพ  
-เพื่อเพิ่มสมรรถนะตรงสาย
อาชีพของตนเองได้เป็น
อย่างดี 

-จำนวนครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
-สถานประกอบการเข้าใจใน
ระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น 

-เพิ่มจำนวนครูฝึกสถาน
ประกอบการในระบบทวิภาคี 
-ครูฝึกในสถานประกอบการมี
ความพร้อมในการกำกับ ดูแล 
นักศึกษาทวิภาคี 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการ “ยกระดับ
คุณภาพการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่
มาตรฐาน” การ

ประชาสัมพันธ์สถาน
ประกอบการร่วมจัด
การศึกษาระบบ DVE 

 

-เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลใน
การมองหาสถานที่ฝึก
อาชีพ 
-เพ่ือคัดกรองสถาน
ประกอบการมีคุณภาพ 

-มีสถานประกอบการที่ตรง
ตามสายงานที่นักเรียน 
นักศึกษาเรียนมา 
-นักเรียน นักศึกษาในระบบ
ทวิภาคีมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฎิบัติงานมากขึ้น 

-เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา 
ในระบบทวิภาคี 
-พัฒนาคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

โครงการ “ยกระดับ
คุณภาพการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่

มาตรฐาน”  
การบันทึกลงนามความ

ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและยกย่อง

เชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ 

-ประสานงานความ
ร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยร่วมกัน
จัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ทุกสาขาวิชา 
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณสถาน
ประกอบการที่ร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
สาขาวิชา ในระบบทวิ
ภาค ี
 

-นักเรียน นักศึกษาในระบบ
ทวิภาคีมีครบทุสาขาวิชา 
- สถานประกอบการที่ร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีเพิ่มขึ้น 

-นักเรียน นักศึกษาในระบบ
ทวิภาคีสามารถปฏิบัติงานได้
ตรงตามสาขาวิชาที่เรียนและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
. งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีได้นำข้อมูลไปพัฒนา
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา

สื่อการเรียน 

การสอน ในยุคดิจิทัล 

-เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูได้ผลิตและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน  
-เพ่ือให้ครูมีส่ือในการ
สอนที่หลากหลายและ
เพียงพอ 

-ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ จำนวน  50 
คน 
-ครูสามารถพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนเพ่ือช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

-ครูทุกคนมีสื่อการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลายและ
เพียงพอ 
-ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการประกวดสื่อ 
นวัตกรรมการเรียน 

การสอน ในยุคดิจทิัล 

-เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมในการจดัการ
เรียนรู้ 
-เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ครูผู้สอนวทิยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ จำนวน  
50 คน สามารถสร้างและ
พัฒนาสื่อ นวตักรรมในการ
จัดการเรียนรู ้
-ครูสามารถพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อชว่ย
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

-ครูสามารถผลิตสื่อ 
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
-ผู้เรียนได้ใช้สื่อ นวัตกรรมที่
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ ในยุคดจิิทัล 

-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล บนพื้นฐาน
แนวคิด และการเรียนรู้
ตามตามช่วงวัยของแต่
ละระดับการศึกษา  
-เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การสร้างและใช้แหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลให้กับครู 
และนักเรียน นักศึกษา 

-ครู นกัเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ 
-มีทรพัยากรสารสนเทศที่
ทันสมัย  สอดคล้องกับ
ความต้องของผู้เรียน 

-ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย ไดร้ับ
ข่าวสารรวดเร็ว 
-มีทรพัยากรสารสนเทศที่มี
คุณภาพ 

โครงการกิจกรรม

วิชาการ การพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง

และมีความสุข 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาไดร้ับ
ประสบการณ์
หลากหลาย ค้นพบ
ความสนใจ ความถนัด 
และพัฒนาความรู้
ความสามารถให้
เหมาะสมกับตนเอง 
-เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน
เก่งและมีความสุข 

นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามสามารถใน

ทักษะวิชาทีต่นเองเรียน

และมีความสุขในการเรียน 

-นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ค้นพบความสนใจ ความ

ถนัด และพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเอง 

-นักเรียน นักศึกษาเป็นคน

เก่งและมีความสุข 



49 
 

 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการศึกษาดูงาน
ของนักเรียน นักศึกษา

ใหม่ 

-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ได้รับ
ความรู้และวทิยาการ
ใหม่ๆ 
-เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
สถานประกอบการจริง 

-นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1 ทุกชั้นป ี

-นักเรียนพัฒนาความรู้
ความสามารถไดต้รงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
-มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือก
เรียนมากขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที่ 2   

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
เอกสารการพิมพ ์

-  เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสารประจำห้อง
พัสดุและเครื่องถ่าย
เอกสารอาคารอำนวยการ 
-  เพื่อจัดซื้อหมึกเครื่อง
ก๊อปป้ีปริ้นและกระดาษ
ไขเครื่องก๊อปป้ีปริ้น 

-   หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน 2 เครื่อง และหมึก
พร้อมกระดาษไขเครื่อง
ก๊อปป้ีปริ้น   จำนวน 1 
เครื่อง 

-  เครือ่งถ่ายเอกสารและ

เครื่องอัดสำเนาเพียงพอต่อ

จำนวนการใช้งาน 

โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ภายใน 

และภายนอก

สถานศึกษา 

- เพื่อให้สภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาสวยงาม  
น่าอยู่ น่าทำงาน 
- เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
- เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจให้ผูร้ับบริการ 
- เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาและระบบไฟฟ้า
ให้มีคุณภาพมากขึ้นและ
คลอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในวิทยาลัยฯ 
- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัยและใช้
งานได้ร้อยละ 100% 

-ได้อุปกรณ์และวัสดุทำ
ความสะอาดที่เพียงพอตอ่
การใช้งาน 
-ได้ระบบประปาที่มี
คุณภาพมากขึ้น  จำนวน  
1  ระบบ 
-ได้ระบบไฟฟา้ที่มีคุณภาพ
มากขึ้น    จำนวน  1  
ระบบ 
-ได้สวนหย่อมที่สวยงาม
บริเวณภายในวิทยาลัยฯ 

-มีอุปกรณ์และวัสดทุำความ
สะอาดที่เพียงพอต่อการใช้
งาน 
-ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา
เกิดความสวยงาม 
-อาคารสถานที่ตา่ง ๆ มี
สภาพพร้อมใช้งาน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัทำป้าย
ประชาสัมพันธ ์
วารสาร ภายใน

ภายนอกวิทยาลัยฯ 
และบอร์ดโครงสรา้ง
บริหารงานบุคลากร
ภายในวิทยาลัย และ 

สอศ. ประจำปี
การศกึษา 2566 

-เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธใ์ห้ 
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ผู้สนใจ เข้า
สมัครเรียน ใน
สถานศึกษามากขึ้น 
-เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ในสถานศึกษามากขึ้น 
-เพื่อเผยแพร่ และชี้แจง
ให้บุคลากรภายใน
ภายนอกทราบถึงความ
ทันเหตุการณ์ของ
สถานศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัย

การอาชีพวารินชำราบ และ

ผู้คนที่สนใจ และผู้คนที่

ติดต่อ ไดร้ับข้อมูลข่าวสาร

จากงานประชาสัมพันธ์

อย่างครบถ้วน ถูกต้องตาม

กระบวนการ 

เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
แก่สถานศึกษา 

โครงการขอรับการ
ประเมินสถานศึกษา

พระราชทาน 

-เพื่อให้สถานศึกษา ได้รบั
คัดเลือกเป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน 
-เพื่อยกย่องและเชิดชู
เกียรติ สถานศึกษาที่จดั
การศกึษาดีเด่น  
-เพื่อกระตุ้นสถานศึกษา
ในการการจัดการศกึษา
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สถานศึกษาในการการจดั

การศกึษาที่มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-สถานศึกษา ได้รับคัดเลอืก
เป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน 
-สถานศึกษาไดร้ับการยก
ย่องและเชิดชูเกียรติ เป็น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ดีเด่น  
-สถานศึกษามีการจดั
การศกึษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

โครงการการพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับ

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ได้รับ
ความรู้  ความเข้าใจในด้าน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-เพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคลใน
การจัดทำการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ของ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ

ราบ จำนวนทั้งหมด 70 คน 

-ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยการอาชีพวารอนชำ
ราบ มีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
- บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
ในการจัดทำการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

-เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ
ซ่อมแซมระบบ
สารสนเทศ 
-เพื่อซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เน็ต   
  
 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต 
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต จัดหาระบบ
สารสนเทศเพิ่ม 

-ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 
-นักศึกษาสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้า 
-ยกระดับวทิยาลัยฯ สู่ความ
ทันสมัย 

โครงการศึกษา

ธรรมชาติและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

(ฝาจีบ) 

-เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 
-เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้มี
ความพกิารทางด้านแขน
และขา 
-เพื่อนำสิ่งที่เหลือใช้มา
สร้างให้เกิดประโยชน ์
-เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  จำนวน  58  
คน  คณะครู 3 จำนวน  
นักเรียนนักศึกษาชมรม
วิชาชพีการตลาด ได้เข้า
ร่วมโครงการ  ศึกษา
ธรรมชาติและอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม  (ฝาจีบ) 

-ได้ฝาเปิดอลูมิเนียมที่
สามารถนำไปใช้ในการทำ
แขนและขาเทียม 
-นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
การชว่ยเหลือเพื่อนมนุษย ์
-เกิดคุณภาพทางวิชาชีพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

โครงการธรรมชาติ

สวยด้วยมือเรา 

- เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้ตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ร่วมกันกำจัดวัชพชืในคู
คลอง  ตัดหญ้า  เก็บขยะ  
กวาดถนน  และล้างถนน 
ที่เป็น ปัญหาต่อ
คุณภาพนน้ำและปัญหา
มลพิษในพื้นที่  
 

-จำนวนผู้เข้ารว่มโครงการ  
50 คน 
-นักศึกษาได้มีส่วนรว่มใน
การจดัการสิ่งแวดล้อมของ
แผนกวิชาช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ 

นักศึกษาได้มีสว่นร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดลอ้มของ
แผนกวิชาช่างยนต์ วทิยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการกิจกรรม 

 5 ส  

(Big Cleaning Day) 

-เพื่อให้วิทยาลัยฯมี
สภาพแวดล้อมที่ด ีมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-เพื่อให้ครูและนักเรียน 
นักศึกษา มีสถานที่
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมตา่งๆพร้อมทั้งใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน 
อย่างมีความสุข 
- เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
วิทยาลัยฯให้น่าอยู่ น่า
เรียน น่าทำงาน 

- นักเรียน นักศกึษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน       
65  คน 

วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ มีสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน ได้รับการพัฒนา
ด้านสภาพแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ ทำให้
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ชุมชน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านการปฏิบัติกิจกรรม 
การดำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน6. เป้าหมาย 
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

-มีสื่อการเรียนรู้ดา้นการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ 
"งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน"  ครูและ นักเรยีน
นักศึกษาแกนนำ 
-นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้
ด้านการดำเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำรฯิ "งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน" 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-อบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน นักศึกษาใหม้ี
วินัย เกิดความสามัคคีและ
สร้างความดตีามแนวทางใน
การปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพุทธศาสนา 
-นักเรียน นักศึกษามี
จิตสำนึกในความเป็นไทย
และมีความจงรกัภักดตี่อ
ชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดักิจกรรม
วันครบรอบคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยฯ

และพิธีบวงสรวงพระ
วิษณุกรรม 

-เพื่อให้เกิดความเป็นศิริ
มงคลแก่บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา 
- เพื่อเพิ่มขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และการเรียน สร้างความ
รักความสามัคคใีนหมู่
คณะ 
-เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีอันดีงาม 
 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน    
   65  คน 

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
1,417 คน ที่เข้าร่วม
โครงการเกิดความเป็นศิริ
มงคล 
-มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและการเรียน 
สร้างความรกัความสามคัคี
ในหมู่คณะ 
-เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

โครงการปรับปรุง
ประตูแผนกวิชา 

ช่างยนต ์

-เพื่อให้ประตูเหล็กม้วน
สามารถใช้งานได้จริง 
-เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อทรพัย์สมบัติ
ของทางราชการ 

-มีประตูเหล็กม้วนที่มี
คุณภาพทีด่ีและทันสมัย
สวยงามจำนวน 1 บาน 
-เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ต่อทรพัย์สมบัติของทาง
ราชการ 

-แผนกช่างยนต์วทิยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบมีประตู
เหล็กม้วนมีประสิทธิภาพที่ดี
มีระบบการดูแลรักษาทรพัย์
สมบัติของทางราชการทีด่ี 
ส่งผลต่อภาพพจน์อันดีของ
วิทยาลัย 
-นักเรียนนักศึกษามีความ
สะดวกสบายและสามารถใช้
ประโยชน์ได้เต็มที ่
 

โครงการปรับปรุงพื้น
โรงงานแผนก 
วิชาชา่งยนต ์

-เพื่อปรับปรุงพื้นโรงงาน
แผนกช่างยนต ์
-เพื่อจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็น
สัดส่วนแก่นักเรียน
นักศึกษา 

-ได้พื้นโรงงาน จำนวน 1 
ชั้น 
-ได้พื้นโรงงานที่มีความ

สวยงามปลอดภัยในการใช้

งาน 

-พัฒนาปรับปรุงพื้นโรงงาน
ให้มีความสวยงามและ
ปลอดภัย 
-นักเรียนนักศึกษาไดใ้ช้พืน้ที่
อย่างปลอดภัยทำความ
สะอาดง่าย 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียนแผนกบัญชี 

เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ให้มีอายุการใช้
งานได้ด ี

-วัสด ุครุภัณฑ์ห้องเรียนมี
สภาพเหมาะกับการใช้งาน 
-งานบริการรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

-เพื่อให้งานบริการมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
- ผลผลิต วัสดุ ครุภัณฑ ์
 ทุกชนิดมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึ้น 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการบัญชี 

เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ให้มีอายุการใช้
งานได้ด ี

-วัสด ุครุภัณฑ์ห้องเรียนมี
สภาพเหมาะกับการใช้งาน 
-งานบริการรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- เพื่อให้งานบริการมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
- ผลผลิต วัสดุ ครุภัณฑ ์ทุก
ชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดี
ขึ้น 
-นักเรียนได้รับการบริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  

ภูมิทัศน์ ภายในห้อง
แผนกวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- เพ่ือสร้างความเป็น
ระเบียบให้ห้องพักแผนกมี
ความน่าอยู่ จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือ สื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยการจัดหาติดตั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ตู้
เก็บของ 
-เพ่ือให้ คณะครู นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับความ
สะดวกสบาย พร้อมใช้งาน 
มีที่เก็บชิ้นงาน/โครงการ 
สื่อการเรียน หนังสือคู่มือ
ครู หนังสือประกอบการ
สอน  ร่วมถึงเก็บชิ้นงาน/
โครงงานในการ
ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบให้ห้องพักแผนกมี
ความน่าอยู ่จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์  
หนังสือ สื่อที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยการจัดหาติดตั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ตา่งๆ อาทิเช่น ตู้
เก็บของ จำนวน 1 ตู ้

-สร้างความเป็นระเบียบให้
ห้องพักแผนกมีความน่าอยู่ 
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
สื่อที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยการจดัหา
ติดตั้งวัสดุครุภัณฑต์่างๆ   
-คณะคร ูนักเรียน นักศึกษา 
ได้รับความสะดวกสบาย 
พร้อมใช้งาน มีที่เก็บ
ชิ้นงาน/โครงการ สื่อการ
เรียน หนังสือคู่มือครู 
หนังสือประกอบการสอน  
ร่วมถึงเก็บชิ้นงาน/โครงงาน
ในการประกอบการประกัน
คุณภาพการศกึษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนา
แผนกวิชาช่างกล

โรงงาน 

-เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
แผนกให้มีความพร้อม
สำหรับการจัดการเรียน
การสอน 
-เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ได้ห้องเรียนทฤษฎีผนัง
เบา ขนาด 8x8 เมตร 
จำนวน 1 ห้อง 
-ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ
เขียนแบบ  จำนวน 40 ตัว 

- สภาพแวดล้อมภายใน
แผนกหลักจากกั้นห้องเรียน
แล้ว นักเรียน นักศึกษา มี
ความพึงพอใจกับสถานที่
การจดัการเรียนการสอน 
-โต๊ะเขียนแบบหลังจาก
ปรับปรุงมีความพร้อมใน
การใช้งานและมีเพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพได้มาก
ที่สุด 

โครงการกั้นห้องสมุด
ผนังมวลเบา 1 ดา้น 

-เพื่อให้ห้องสมุดมีภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะแก่การใช้
บริการ  สวยงาม เป็น
ระเบียบ เป็นสัดส่วน มี
ความสะดวกต่อการ
ให้บริการแก่นักเรียน
นักศึกษา  คร ู บุคลากร 
รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่
สนใจเข้ามาใช้บริการ   
- เพื่อสรา้ง
สภาพแวดล้อมที่ดใีนการ
ทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 -เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ครู  บุคลากร  มีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลที่เอื้อต่อการ
ค้นคว้า  มีพื้นที่ที่เป็น
สัดส่วน  เหมาะแก่การ
เข้าใช้บริการ 

-พื้นที่สำหรับให้บริการ
ภายในห้องสมุดมีสัดสว่น
เพิ่มขึ้นอีก  1  ห้อง  โดย
กั้นแบ่งจากพื้นที่เดิม  เพือ่
ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์น
ปีงบประมาณถัดไป 
-นักเรียนนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
ของห้องสมุด   และมีการ
บริการที่เป็นระบบรวดเรว็ 
เอื้อต่อการพัฒนาการเรยีน
การสอนเพิ่มข้ึน 

-นักเรียน นักศึกษา  ครู  
บุคลากรมีพื้นทีใ่นการศึกษา
ค้นคว้าที่มรีะเบียบ  เป็น
สัดส่วนมากขึ้น 
-ภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
สวยงาม  เป็นสัดส่วน  
เหมาะแก่การใช้บริการมาก
ขึ้น 
- นักเรียนนักศึกษามคีวาม
พึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม  
และเข้าใช้บริการตาม
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด    
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนา
แผนกวิชา 

ช่างกลโรงงาน 

-เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
แผนกให้มีความพร้อม
สำหรับการจัดการเรียน
การสอน 
-เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ได้ห้องเรียนทฤษฎีผนัง
เบา ขนาด 8x8 เมตร 
จำนวน 1 ห้อง 
-ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะ
เขียนแบบ  จำนวน 40 ตัว 

- สภาพแวดล้อมภายใน
แผนกหลักจากกั้นห้องเรียน
แล้ว นักเรียน นักศึกษา มี
ความพึงพอใจกับสถานที่
การจดัการเรียนการสอน 
-โต๊ะเขียนแบบหลังจาก
ปรับปรุงมีความพร้อมใน
การใช้งานและมีเพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพได้มาก
ที่สุด 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และไฟฟ้าแสงสวา่ง

ภายในอาคารโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าอาคารแผนก
วิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบ 
-เพื่อติดตั้งระบบไฟฟา้
แสงสว่างภายในพื้นที่
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

-ระบบไฟฟ้าอาคารแผนก
วิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
จำนวน    1  หลัง 
- ระบบไฟฟา้แสงสว่าง
ภายในอาคาร 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ให้
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกดิความ
ปลอดภัย 
- ตดิตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในพื้นที่อาคารแผนก
วิชาชา่งเชื่อมโลหะ 

โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำอาคารเฉลิม

พระเกียรต ิ

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้ห้องน้ำให้กับ
ครูผู้สอนและนักเรียน 
นักศึกษา 

- มีห้องน้ำให้ครูและบุคลลา
กร และนักเรียนนักศึกษา
พร้อมใช้งาน 

มีห้องน้ำพร้อมใช้งานในตึก
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการจดัทำ
ห้องน้ำในห้อง
ปฏิบัติงาน ฝ่าย
พัฒนากิจการ

นักเรียน  นักศึกษา 

-เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้ห้องน้ำให้กับ
บุคลากรฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน  
นักศึกษา 

-จัดทำห้องน้ำฝ่ายพัฒนา  
ขนาด กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 1.80 เมตร สูง 3.10 
เมตร จำนวน  1  ห้อง 
-บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี
ห้องน้ำที่เพียงพอต่อการใช้
งาน 

มีห้องน้ำขนาด กวา้ง 1.50 
เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 
3.10 เมตร ไวใ้ช้บริการใน
ห้องฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน  นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัซื้อ
ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
4 เครื่อง 

-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ  
-เพื่อให้มีครุภัณฑใ์ช้ใน
การทำงาน 

-เครื่องคอมพวิเตอรต์ั้งโตะ๊ 
-สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นระบบและทันสมัยมาก
ขึ้น 

- การเก็บข้อมูลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-  การจัดเก็บข้อมูลและการ
ค้นหาเอกสารทำได้อย่าง
รวดเรว็มากขึ้น 
 

โครงการจดัซื้อ

ครุภัณฑ์  

เครื่องปริ้นเตอร์ 

 7 เครื่อง 

-  เพื่อซื้อเครื่องปริ้นเตอร์   
-  เพื่อให้มีครุภัณฑใ์ช้ใน
การทำงาน 

-จำนวนนักเรียนนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวา
รินชำราบ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่

-การเก็บข้อมูลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การจัดเก็บข้อมูลและการ
ค้นหาเอกสารทำได้อย่าง
รวดเรว็มากขึ้น 
 

โครงการจดัซื้อ

ครุภัณฑ์ โนต้บุค 2 

เครื่อง 

-เพื่อให้มีครุภัณฑ ์สำหรบั
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

-โน๊ตบุ๊ค จำนวน  2 เครือ่ง 
-เกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
งานมีคุณภาพมากขึ้น 

- มีความคล่องตวั รวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

โครงการ 

การจดัซื้อพัดลม

อุตสาหกรรมตดิผนัง 

- เพื่อจดัซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมตดิผนัง 
ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงาน
แผนกวิชาช่างยนต์ 
- เพื่อระบายความร้อน 
และควันภายในอาคาร
ปฏิบัติงานแผนกวิชา 
ช่างยนต ์

พัดลมอุตสาหกรรมตดิผนัง
จำนวน   10  ตัว 

-ได้ใชพ้ัดลมอตุสาหกรรมติด
ผนัง ติดตั้งในพื้นที่
ปฏิบัติงานแผนกวิชา 
ช่างยนต ์
-นักเรียน นักศึกษา ไม่รอ้น
และมีสมาธิในการเรียน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการจดัซื้อสว่าน
กระแทกไฟฟ้า 

 

-เพื่อจัดซื้อสวา่นกระแทก
ไฟฟ้า 

-ได้สวา่นกระแทกไฟฟา้ 2 
ตัว 
 

-ได้สวา่นกระแทกไฟฟา้ 2 
ตัว 
-สามารถนำไปใช้ในการซ่อม
บำรุงระบบไฟฟ้าในวิทยาลัย 

โครงการจดัซื้อโต๊ะ
ทำงานผู้บริหาร 

- เพื่อให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานมีโต๊ะที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

- โต๊ะทำงาน ขนาด 
160*80*76 ซม. สีสัก  
จำนวน  4  ตัว 
- บุคลากรมีโต๊ะทำงานที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

-บุคลากรมีโต๊ะทำงานที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

โครงการการจดัซื้อ
พัดลมอุตสาหกรรม

ติดผนัง 

-เพื่อจัดซื้อพดัลม
อุตสาหกรรมตดิผนัง  
-เพื่อระบายความร้อน 
และควันภายในอาคาร
ปฏิบัติงาน 

-พัดลมอตุสาหกรรมติดผนัง
จำนวน   5  ตัว 

-ได้ใชพ้ัดลมอตุสาหกรรมติด
ผนัง ติดตั้งในพื้นที่
ปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างกล
โรงงาน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที่ 3   

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 

สถานศึกษากับชุมชน 
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 
(Fixit Center) 

- ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอด

ความรู ้ประชาชนให้รู้

วิธีการใช ้การดูแล รักษา

และพัฒนาทักษะช่าง

ชุมชน ให้สามารถซ่อม

บำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์

การประกอบอาชีพ และ

เครื่องใช้ในครวัเรือน เพือ่

ลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ

การใช้งานของเครื่องมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ และเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน 

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน 
100 คน 
-ครูและบุคลากร จำนวน 
65 คน  

-เพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชวีิต
ประจำวันของครัวเรือนซ่ึง
จะสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการประกอบ
อาชีพและการดำรงชวีิตของ
ประชาชนคนยากจน
บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนจาก
การลดรายจ่าย ประชาชนมี
ความรูใ้นการใช ้ การดูแล 
รักษาเครื่องมือเครือ่งจักรที่
ใช้ในการประกอบอาชพี   
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชวีิต
ประจำวันของครัวเรือน 

โครงการอาชีวะอาสา -เพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนพร้อม

ทั้งสร้างความปลิดภัยกับ

ผู้ใช้รถใช้ถนน 

-เพื่อส่งเสริมภาพลักษณท์ี่

ดีของวิทยาลัยการอาชีพ

วารินชำราบ 

- เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษาเกิดทักษะและ

ใช้ความรู้ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง 

 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน 50  คน 

-นักเรียน นักศึกษาได้เรยีนรู้
การทำงานดา้นวิชาชีพจาก
การปฏิบัติจริงและบริการ
วิชาชพีสู่ชุมชน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการฝึกอาชีพ
ให้กับนักเรียน
โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 

-เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชน ถ่ายทอดความรู้
และทักษะวิชาชพีพื้นฐาน
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน 
และประชาชนผู้สนใจ 
-เพื่อฝึกอบรมวิชาชพีแก่
นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน และ
ประชาชนผู้สนใจ 
-เพื่อเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงขององค์การและ
วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับแก่สังคม 

นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน และ
ประชาชนผู้สนใจ ได้
ฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 2 
รายวชิา รายวิชาละ 50 
คน 

นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ประชาชน
ผู้สนใจได้รับความรู้และ
ทักษะวิชาโดยสามารถนำ
ความรูท้ี่ได้มานั้นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและประกอบ
อาชีพอิสระ 

โครงการบริการ
วิชาชพีสู่ชมชน 
(108 อาชพี) 

-เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่

ชุมชน เป็นการถ่ายทอด

ความรู้และทักษะวิชาชีพ

พื้นฐานให้กับประชาชน  

-เพื่อฝึกอบรมวิชพีแก่

ประชาชนผู้สนใจ 

-เพื่อเป็นการเผยแพร่

ชื่อเสียงขององค์การและ

วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับแก่สังคม 

ประชาชนผู้สนใจใน 8 
สาขาวิชาชีพๆละประมาณ 
50 คน รวมทั้งหมด 400 
คน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชพี
สาขาต่างๆ 

ประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ได้รับการช่วยเหลือและ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ความรู้และประสบการณใ์น
วิชาชพีสาขาต่างๆ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการหลังน้ำท่วม

ร่วมกันซ่อม 

-เพื่อบริการซ่อมบำรุง
เครื่องมือการเกษตร 
ยานพาหนะ อุปกรณก์าร
ประกอบอาชีพ  
- พัฒนาให้นักเรียน 
นักศึกษามีจิตอาสามี
ทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 

จำนวนผู้เข้าร่วมรับการ
บริการ/ผู้ปฏิบัติงาน 
100 คน 

การต่อยอดความรู้จากการ
บริการซ่อม สรา้งเพื่อชมุชน
และนักเรียน นักศึกษาเกิด 
ทักษะและใช้ความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง 

โครงการกิจกรรม 

ช่างไฟฟ้า  

จิตอาสา 

-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
มีจิตอาสาในการบริการ
ชุมชน 
-เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้ทำกจิกรรมและศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน      
 65  คน 

-นักเรียน นักศึกษา 1,417 
คนเข้าร่วมโครงการจติอาสา 
-นักเรียน นักศึกษา มีจิต
อาสาพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการบริการวิชา

และการบริการ

วิชาชีพสู่ชุมชน 

-เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพ ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
-เพ่ือบริการด้านวิชาการ 
และวิชาชีพให้กับ ทหาร
กองประจำการ   
-เพ่ือให้คณะครูและ
นักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ในการ
บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
-เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้
เกิด   

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ/ผู้เข้ารับบริการ  
จำนวน  70  คน 
- คณะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร  นักเรียน 
นักศึกษา  ที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน  15  คน 
-สมรรถนะวิชาชีพกำลังคน 

(Up-skilling Re-skilling 

New Skill)  มีคุณภาพ และ

ระบบที่ยึดหยุ่นหลากหลาย   

- ผู้ผ่านการฝึกอบรม  ได้

เรียนรู้การทำงานด้าน

วิชาชีพจากการปฏิบัติจรงิ

และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา 
  -นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้
ความรู้ความสามารถที่ไดจ้าก
การศึกษามาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
จริง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที่ 4   

ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 
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พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานบุคลากร 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-เพื่อมอบเกียรติบัตร เป็น
เกียรติและเป็นขวัญ
กำลังใจให้กับครู อาจารย์
และบุคลากรที่ทำความดี 
- เพื่อให้ครู อาจารย์และ
บุคลากร ที่ได้รับโล่และ
เกียรติบัตร ทำงานอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

-ครู อาจารย ์และบุคลากร
ที่ได้รับโล่ และเกียรติบัตร 
มีขวัญและกำลังใจ ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดทำโล่และเกียรติบัตร 
ให้กับครู อาจารย ์และ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ 

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต ์ 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ

-เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
วิทยาลัยฯ ไดต้ระหนัก  
เห็นความสำคัญและคุณค่า
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย
ตลอดไป 
-เพื่อให้บุคคลในชุมชนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม เกิด
ความสามคัคี และความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 
 

-บุคลากรวิทยาลัยฯ ชุมชน 
จำนวน 150 คน 

-วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ 
อนุรักษ์ เห็นความสำคัญ 
และคุณค่าประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

โครงการไหว้พระ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ ์ 

องค์พระวิษณกุรรม
และศาล  

ประจำวิทยาลัย 
การอาชีพ 

วารินชำราบ 
 

-เพื่อพัฒนาสร้างเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร 
-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
องค์กรอันดีงามตาม
ประเพณีไทย   

-บุคลากรวิทยาลัยฯ  
จำนวน 66 คน 
-นักเรียนนักศึกษาทกุชั้นป ี

-วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ 
อนุรักษ์ เห็นความสำคัญและ
คุณค่าประเพณีและ 
วัฒนธรรมอันดีงาม 
-เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ 
นักเรียน นักศึกษา 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการเลี้ยงต้อนรับ
และเลี้ยงส่งบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพ 

วารินชำราบ 

-เพื่อพัฒนาสร้างเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร 
-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
องค์กรอันดีงามตาม
ประเพณีไทย   

บุคลากรวิทยาลัยฯ  
จำนวน 66 คน 

-เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  
บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้ง
ภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ไดร้่วมแสดงความ
ยินดี ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการอบรม
สัมมนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจแก่บุคลากรในกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่                 
ที่สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากร 
ตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ สามารถนำไป
ปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิด
รูปธรรม 
-เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล 
ตลอดจนบริหารการจดั
การศกึษาของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากรวิทยาลัยฯ  
จำนวน 66 คน 

-บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ที่สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการมุทิตาจติแด่
ผู้เกษียณอายุราชการ 

-เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ไดร้่วมแสดง
มุทิตาจติและขอบคุณผู้ได้
ทำคุณประโยชน์ให้กับ
ทางราชการจนครบวาระ
เกษียณอายุราชการ 
-เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงาม และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

บุคลากรวิทยาลัยและแขกผู้
มีเกียรติเข้าร่วมงานแสดง
มุทิตาจติแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

บุคลากรวิทยาลัยฯ ระลกึถึง
คุณค่าของการแสดงมุทิตา
จิตและขอบคุณผู้ได้ทำ
คุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการจนครบวาระเกษียณ 

โครงการประชุม
คณะกรรมการ

วิทยาลัยฯ 

-คณะกรรมการวิทยาลัย 
ได ้ร ับทราบถ ึงบทบาท 
หน้าที่ของตนเอง ในการ
จะดำ เน ิ น ง านพ ัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน 
 -เพ ื ่อพ ัฒนามาตรฐาน
การศึกษาร่วมกัน 
 

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบจำนวน   20  
คน 

คณะกรรมการวิทยาลัยมี

ความรู ้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง

และสามารถร่วมกัน

พัฒนาการ จดัการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

โครงการเสริมสรา้ง

สามัคคี  สวัสดีปีใหม่  

ปี 2566 

 
-เพ ื ่อพ ัฒนาสร ้างเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที ่ของบุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา 
-เพื ่อสืบสานวัฒนธรรม
องค ์ ก รอ ั นด ี ง ามตาม
ประเพณีไทย   
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ จำนวน   66  
คน 

 

เพื่อสร้างความรกัความ

สามัคคีในวิทยาลัยฯ และ

ร่วมกันทำกิจกรรมสวัสดปีี

ใหม่ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการอบรมวจิัย
ในชั้นเรียน 

 

-เพื่อให้คณะคร ูใน
วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบ ได้รเรียนรู้เข้าใจ
การวิจัยในชั้นเรียน 
-เพื่อให้คณะคร ูใน
วิทยาลัยการอาชีพวาริน
ชำราบ มีงานวิจัยในชั้น
เรียน 

-คณะครวูิทยาลัยการอาชีพ
วารินชำราบ รวม 42 คน 
-คณะคร ูวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ สามารถ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ครูจดัทำวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ 

-ครูนำผลการวิจัยในชั้น

เรียนมาปรับใช้ในการเรยีนรู้

ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

ส่วนขยายระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 

สถานศึกษา

อาชีวศึกษา RMS 

ประจำปี

งบประมาณ 2565 

 

-เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
(RMS:2021) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน
วิทยาลัย 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางในการ
ติดต่อสือ่สารภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
ผู้บริหาร บุคลากรทุก
แผนก/งาน ผู้ปกครองกบั
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
เครือข่ายอาจารย์ที่
ปรึกษา 

-ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา   
( RMS : 2021 ) จำนวน 1  
ระบบ ซ่ึงเป็นการต่อ
ยอดจากของเดิมที่
ดำเนินการมาก่อนแล้ว 
 - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และคลากรตลอดจน
เจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา/เชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรา้งความรู้
ความเข้าใจระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ( RMS : 
2016 ) และนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานของ
ตนเองได้ 

  บุคลากรจำนวน 65 คน 
ได้รับการพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษาอาชวีศึกษา 
 ( RMS : 2021 ) ได้อยา่ง
ครบถ้วน และถูกต้อง                 
และมีประสิทธิภาพ เกดิ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์
สถานศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที่ 5   

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคม 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการหลักสูตร

ระยะสั้น 

- เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน 
นักศึกษา ได้ฝึกอบรม
หลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น 
ในสาขาวิชาที่สนใจ 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้น สามารถนํา
ความรูท้ี่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาํวัน และ
นําไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหลัก หรืออาชีพ
เสริมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 

-นักเรียน นักศึกษา จำนวน  
100 คน 
-บุคลากร  จำนวน 70 คน 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการหลักสูตรวิชาชพี
ระยะสั้น สามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ได้ 
-ลดปัญหาการวา่งงาน 
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดต้่อ
ยอด และเพิ่มทักษะใหมใ่น
วิชาชพี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจท่ี 6   

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ  

พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจที่ 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษารู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการส่งเสริม

นักการตลาดรุ่นใหม ่

-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รู้จักแสวงหาความรู้    คิด
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
และใช้เทคโนโลยีเป็น 
-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
-เพ่ือพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สำคัญเป็นไปตามที่
หลักสูตรกำหนด 

-นักเรียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
-นักเรียนมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา รู้จักคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
-นักเรียนมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
-นักเรียนรู้จักค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ และใช้เทคโนโลยีเป็น 

-นักเรียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการเขียนแผนธุรกิจได้ 
-นักเรียนมีความสามารถใน
การเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 
-นักเรียนมีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา รู้จักคิด
วิเคราะห์มากขึ้น 
- นักเรียนมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
มีความสามัคคีในหมู่คณะมาก
ขึ้น 
- นักเรียนรู้จักค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
และใช้เทคโนโลยีควบคู่กับ
การประกอบอาชีพได้ 

โครงการศึกษาดูงาน

องค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่ง 

ประเทศไทย 

-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีความกลา้คิด กล้า
แสดงออกในด้านการเป็น
ผู้นำ 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนรู้หลักการทำงาน
ขององค์การวิชาชพี 
-เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กรของ
ตัวเอง 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ  จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน       
65  คน 

นักเรียน นักศึกษาได้มคีวาม
กล้าคิด กล้าแสดงออกใน
ด้านการเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้
หลักการทำงานขององคก์าร
วิชาชพี  ได้นำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาองคก์รของ
ตัวเองและนำความรู้ที่ไดไ้ป
ใช้ในการดำรงชวีิตประจำวัน 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการ
ประชุมสัมมนาเขียน
แผนปฏิบัติงาน และ
โครงการตา่ง ๆ  ของ

องค์การนัก    
วิชาชพีในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

-เพื่อดำเนินกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิชาชพี 
ทักษะวิชาการ ทักษะชวีติ
และส่งเสริมความเป็น
ผู้นำแก่นักเรียนนักศึกษา 
- เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่
คณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ   
-เพื่อให้นักศึกษา  เกิด
ความเข้าใจ ในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการ
จัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

-นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชำราบ จำนวน  1,417  
คน  
-บุคลากร จำนวน       
65  คน 

-ดำเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะวิชาชพี ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวติและ
ส่งเสริมความเป็นผู้นำแก่
คณะกรรมการองค์การนกั
วิชาชพี 
-เสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่คณะกรรมการองคก์าร
นักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ 
  -คณะกรรมการองค์การนัก
วิชาชพี  เกิดความเข้าใจ ใน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชพีในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

โครงการจดัซื้อสมุด
บันทึกการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ   

- เพื่อจดัซื้อสมุดบันทึก
การฝึกอาชพี นักเรียน 
นักศึกษา 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพใน
การจดัการอาชีวศกึษา
ระบบทวิภาค ี
-เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประเมินการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ 

-นักเรียน นักศึกษาใน
ระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา 
จำนวน 500  
- สมุดบันทึกการฝกึอาชพี 
จำนวน 500 เล่ม 

-การจัดการอาชวีศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นระบบและ
มีคุณภาพ  
    
- นักเรียน นักศกึษาบันทึก
รายงานการฝกึอาชพีทุก
ภาคเรียน ประกอบการ 
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 

โครงการการพัฒนา
หลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชา 

-เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้กับครูผู้สอน
เกี่ยวกับการนํามาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาสู่การ
ปฏิบัติจริง 
-เพ่ือให้วิทยาลัย มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน 

-ข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาระดับ
แผนกวิชา 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา  
-หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระดับแผนกวิชา  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา  
-ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่ได้รับการพัฒนา
ระดับแผนกวิชา  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 
รายวิชา 

-ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู ้
ความเข้าใจ สามารถนำ
มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไข ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษา ได้หลักสตูร
ฐานสมรรถนะรายวิชาใน
การจดัอาชีวศึกษา ตาม
นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และแผนพฒันา
การจดัการศึกษาวิทยาลยั
การอาชีพวารินชำราบ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 
- คร ูได้นำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่ได้รบั
การพัฒนาไปจัดการเรียน
การสอน ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ ทกัษะ มี
สมรรถนะตรงมาตรฐาน
ระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



  2.8 นางสาวลำใย... 

 
 

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
  ที ่ 187  /  2565                          

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจำปีการศกึษา 2565 

 
                  ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาษกำหนด
พร้อมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที ่มุงคุฯภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 1.1 นางสุวนิจ  สุริยพันตร ี ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 1.2  นางพิศมัย     นิติศักดิ ์  รองผู้อำนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากร กรรมการ 
 1.3  นายพุฒวัฒน ์  กันยะกาญจน ์ รองผู้อำนวยการฝา่ยวชิาการ  กรรมการ 
 1.4 นายธนกร  อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการฯ กรรมการ 
 1.5 นางชื่นจิต  เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานฯ กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  มอบหมายนโยบายให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย สั่งการ กำกับดูแลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ 

 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.1 นางชื่นจิต  เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
 2.2  นายธฤบดี  อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์   กรรมการ 
 2.3  นายเอกชัย  จันทร์จ่าย หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  กรรมการ 
 2.4 นายณัฐกฤต  แสงสว่าง หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ  กรรมการ 
 2.5  นายจำรัส  ชนะสิงห ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  กรรมการ 
 2.6  นายสันต ิ  ภาคะ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ กรรมการ 
 2.7 นางกรรณิกา  ขจรพงษ ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  กรรมการ 



 2.36 นางสาวยลธดิา... 

 2.8 นางสาวลำใย  นียาทองหลาง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด  กรรมการ 
 2.9  นายวุฒิพงศ ์  วิมลพัชร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ กรรมการ 
 2.10  นางธันยพร  บุญเย็น  หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรการเรียน กรรมการ 

การสอน  
 2.11  นายเอกชัย  จันทร์จ่าย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
 2.12  นายศศิพงษ ์  เงินบำรุง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด กรรมการ 
 2.13  นายเทพรตัน ์  แมนสถติย์  หัวหน้างานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
 2.14  นายสุริยา  พิจารณ ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  กรรมการ 
 2.15  นางสาววิบูลย ์  สกุลพล  หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป  กรรมการ 
 2.16  นางสาวพัณณดิา  บุญสนอง หัวหน้างานบุคลากร   กรรมการ 
 2.17  นางสาวนิรมล  ศรีสุข  หัวหน้างานการเงิน   กรรมการ 
 2.18  นางสาวศันศนีย์  สดสร้อย  หัวหน้างานบัญช ี   กรรมการ 
 2.19  นายณัฐกฤต  แสงสว่าง หัวหน้างานพัสด ุ    กรรมการ 
 2.20  นายธวชัชัย  สุขเกษม  หัวหน้างานอาคารสถานที่   กรรมการ 
 2.21  นางสาวนฤมล  จันทรเสนา หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
 2.22  นางสาวลักษณารีย ์  เงินบำรุง หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์   กรรมการ 
 2.23  นายบุญเกียรต ิ  ใจสว่าง  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  กรรมการ 
 2.24  นายเทพโยธิน  ปิ่นเพ็ชร  หัวหน้างานความร่วมมือ   กรรมการ 
 2.25  นางสาวลำใย   นียาทองหลาง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม  กรรมการ

      และสิ่งประดิษฐ์  
 2.26  นางสาวยลธิดา  โกลี  หัวหน้างานประกันคุณภาพและ  กรรมการ 
       มาตรฐานการศึกษา 
 2.27  นางศริษา  สาระวัล  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า  กรรมการ 
       และการประกอบธุรกิจ  
 2.28  นางสาวอธิตญาภรณ ์ ดาโรจน ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กรรมการ

2.29  นายศิวะลักษณ ์  คำพ ุ  หัวน้างานครูที่ปรกึษา   กรรมการ 
 2.30  ว่าทีร่้อยตรีณรงค ์ กันยาสาย หัวหน้างานปกครอง   กรรมการ 
 2.31  นางสาวปวิตรา  มังพรมมา หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ  กรรมการ 

การจดัหางาน 
2.32  นางสาวยศวด ี  คำงาม  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 

 2.33  นายธฤบด ี  อ่อนน้อม หัวหน้างานโครงการพิเศษและ  กรรมการ 
       การบริการชุมชน 

2.34  นางสาวสาวติร ี  โยธาจันทร ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน   กรรมการ 
 2.35  นางสาวประภัสษร ศรีภักด ี  เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ   กรรมการ 



 

2.36  นางสาวยลธิดา  โกลี  หัวหน้างานประกันคุณภาพ      กรรมการและเลขานุการ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 2.37  นางสาวชลธิชา  สำราญ  เจ้าหน้าที่งานประกันฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1. ดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ อำนวยความสะดวก จดัเตรียมเอกสารในการจดัทำ
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

  2.  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษาและจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 

3.  คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  จัดทำรูปเล่มและรายงานผล 
1. นางชื่นจติ  เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานฯ    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวลำใย  นียาทองหลาง หัวหน้างานวิจัยฯ       กรรมการ 
3.  นางสาวกนกวรรณ ขลุ่ยแก้ว  เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ      กรรมการ 
4. นางสาวยลธดิา  โกลี  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ    กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวชลธชิา  สำราญ  เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  สรุปรวบรวมจดัทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจดัการศึกษา และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณา  

ทั้งนี้   ขอให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวริิยะ อตุสาหะ เสียสละ ละเอียดรอบคอบ 
เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

               สั่ง   ณ  วันที่  5  สิงหาคม  2565 

 
 
 

(นางสุวนิจ  สรุิยพันตรี) 
ผู้อำนวยการวทิยาลัยการอาชพีวารินชำราบ 


