
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 

 
  แผนปฏิบั ติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า            
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ราชการดงักล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานด้วย 
 

  ท้ายนี้หากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดท าและรวบรวม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ ขอน้อมรับแก้ไข และขออภัยด้วย 
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ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

- โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562      282 

- โครงการ จัดท าป้ายส านักงานคูหาลูกเสือและส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต            285 

แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ประจ าปีการศึกษา 2562 

- โครงการการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและวิชาโครงการ 288 

- โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม พิธีเข้าประจ ากองและประดับแถบสามสี 290 

- โครงการงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค ประจ าปี 2563 293 

- โครงการวันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 296 

- โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2563 298 

- โครงการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 300 

- โครงการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน Day Camp พิธีรับ 302 

เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาดวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2563    304 

- โครงการอบรมนายหมู่ถาวรกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  



โครงการรอเงินงบประมาณ  (11 โครงการ) 

- โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

- โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการลดการใช้ถุงขยะ และคัดแยกโฟมภายในวิทยาลัยฯ โดยการจัดซื้อถังขยะแยกประเภท 

- โครงการปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

- โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Camp 2020) 

- โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กภายใต้โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ 

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV IP) 

- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

- ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/การด าเนินงานตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจ าปี 

- ค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ท่ี   259/2562  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน์         

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

 พันธกิจ        

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน    

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล    

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม   

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ  

6. วิจัยสร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
            

 เป้าหมายบริการ        

1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ       

2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ    

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา       

4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงีานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 

1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 

1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center 

1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

1.7 ลดการออกกลางคัน 

1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอน ให้ทันกับยุคสมัย       

อย่างมีคุณภาพ” 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน 

     มาตรฐานวิชาชีพ 

2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 

2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 

2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
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ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพ             

     การเรียนการสอน 

2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 

2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning  

  และการประดิษฐ์  คิดค้น) 

- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 

- วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 

2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 

ด้านคุณภาพครู 

2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 

2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น      

มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 

- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
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มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ

ต่างประเทศ” 

4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังใน             

     และต่างประเทศ 

4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา    

พัฒนาครูพัฒนาการ เรียนการสอน 

4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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สาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
 

1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา  
 1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ 
  1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ 
(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
  1.2.2 การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ 
 1.3 ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเปูาหมายหลักในการปลูกฝังท่ีส าคัญ  
4 ประการ ได้แก่  
  1.3.1 คุณธรรม (Merit)  หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมซึ่ง
มีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
  1.3.3 ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและ 
การพัฒนางาน รวมท้ังการท างานร่วมกับผู้อื่น                
  1.3.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถ        
ในด้านวิชาชีพ รวมท้ังการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ 
2. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ” 
3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
 3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่าย   
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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 3.4 พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพ 
 3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 

4. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
 4.1 เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ  
 4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
 4.3 เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 4.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา  

4.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

5. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 
 5.1 ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา 
 5.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา 
การเรียนรู้และการปฏิบัติการ การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน  
 5.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
 

6. ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  
 6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 6.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 
 6.3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องกา ร      
ในการพัฒนาประเทศ 
 6.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา  
 6.5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

7. กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  
        จากการวิเคราะห์สาระส าคัญของแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิ สัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายในการพัฒนาการอาชีวศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579  ดังภาพที่ 1 
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กรอบแนวคิดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

   จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านอาชีวศึกษา 5) การ
จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ในด้านคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณ
ลักษณ์  ท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และค่านิยมอาชีวศึกษา 
ได้แก่ คุณธรรม  คุณภาพ  ความร่วมมือ และความเป็นมืออาชีพ  
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การอาชีวศึกษา 

๑.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

๒.การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๓.การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

๔.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในด้านอาชีวศึกษา 

๕.การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๖.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา 
 
 

สมรรถนะของผู้ 

ส าเร็จอาชีวศึกษา 

1.  ด้านคณุลกัษณ์ท่ีพงึ
ประสงค์ 
2. ด้านสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

   

ค่านิยมอาชีวศกึษา 

1.  คณุธรรม  
2. คณุภาพ 

3. ความร่วมมือ  
4. ความเป็นมืออาชีพ  
 
 
 
 
 

คุณภาพ 
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8. ความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 
 

 มีเช่ือมโยงระหว่างสาระส าคัญ ดังภาพที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ความเช่ือมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มิ
ความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ แล'ะทักษะชีวิต
เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  
ท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาก ารและ
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วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบล้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฟิกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

             การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อ

สร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง     
การเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ   ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  30  ปี  ท่ีพระองค์ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ  การค านึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท   ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการด ารงชีวิต 
  เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีการบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีต่อยอดจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ังฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืน
ของผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท า
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึ้นอย่าง
สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 
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1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1  กิจกรรมการออม 
1.2  กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน 

 2.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 
  2.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม 
  2.2 กิจกรรมอาชีวะบริการ 
 3.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  3.1  กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน 
  3.2 กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
  4.1  กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.2  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานศึกษา 
ผลและความคาดหวัง 
 สถานศึกษาท่ีด าเนินโครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง เป็นระบบ   มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลควรมีผลเป็นท่ีประจักษ์ชัดโดยเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของผู้บริหาร 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ

พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่ ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ  
1.2 ใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร เช่น บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 วางแผนและก ากับการปฏิบัติตามแผนโดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล  4 มิติ 
1.4 บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
1.5 ประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
1. ลักษณะของครู 

2.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถี   ชีวิตแบบ
พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
  2.3 จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  เพื่อผล 4 มิติ 

2.4 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
2.5 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
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2. ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชี วิตแบบ

พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
3.2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
3.3 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
3.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
3. ลักษณะของผู้เรียน 

4.1  มีความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

4.2 ปรับปรุงวิธีการเรียนและการท างานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
4.3 เรียนรู้และท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
4.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
4. ลักษณะของชุมชน 

5.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเปล่ียนพฤติกรรมตามแบบอย่างการมีวิ ถีชีวิต
พอเพียง  เช่น ไม่ฟุุมเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

 5.2 ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

6.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  6.1   มีแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  6.3  บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
  6.4  มีสถานท่ีให้บริการชุมชน 
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การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ หมายเหตุ 
ด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (๕ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งช้ี) 
๑.นโยบาย ๑.๑ มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน

สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 ๑.๒ ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 

 

 ๑.๓ ติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 

 

 ๑.๔ น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคล่ือน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

 

๒.วิชาการ ๒.๑ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริม การบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

 

 ๒.๒ ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ 

 

 ๒.๓ ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ 

 

 ๒.๔ น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้าน
วิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
เรียนรู ้

 

๓.งบประมาณ ๓.๑ มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓.๒ ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๓.๔ น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
งบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔.บริหารทั่วไป ๔.๑ บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งเรียนรูใ้นสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๔.๒ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ หมายเหตุ 
ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้) 
๑. หน่วยการ    
    เรียนรู้หลัก   
    ปรัชญาของ   
    เศรษฐกิจ  
    พอเพียง 

๑.๑ มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ้

 

๑.๒ มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

๑.๓ มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.การบูรณา 
   การหลัก  
   ปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจ 
   พอเพียงสู่ 
   การเรียน 
   การสอน 

๒.๑ มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

๒.๒ คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

๒.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๑ จัดหา/ผลิต/ใช้เผยแพร่ ส่ือการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

๓.๒ จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๓ ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนา
คุณลักษณ์ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

 

๔.การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๑ จัดท าเครื่องมือ วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

๔.๒ ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔.๓ รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔.๔ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนท่ี
เกิดจากการน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ หมายเหตุ 
ด้านที่ ๓ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (๓ องค์ประกอบ ๑๕ ตัวบ่งชี้) 
๑. การแนะแนว
และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

๑.๑ มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๒ จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๓ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๔ ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๕ น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดู
และช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.กิจกรรม
นักเรียน 

๒.๑ มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง  
๒.๒ จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๔ มีการประยุกต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วฒันธรรม/หลักค าสอนทาง
ศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

๒.๕ ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๖ น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๓.๑ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๓ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๔ น าผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ หมายเหตุ 
ด้านที่ ๔ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้) 
๑.การพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๒ ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

 

๑.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ 

 

๑.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา 

 

๒.การติดตามและ
ขยายผล 

๒.๑  ติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พฒันาบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต และปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๒ น าผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๓ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ หมายเหตุ 
ด้านที่ ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  (๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้) 
๑. สถานศึกษา ๑.๑ คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง  
๒. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๒.๑ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง  

๓. บุคลากรของ
สถานศึกษา 

๓.๑ บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๒ บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓.๓ บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม
และสาธารณประโยชน์ 

 

๓.๔ บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ 
อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

 

๓.๕ บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์ 

 

๔. นักเรียน ๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับ 
ช้ันปีการศึกษา 

 

๔.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

 

๔.๓ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านสังคม 

 

๔.๔ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านส่ิงแวดล้อม 

 

๔.๒ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านวัฒธรรม 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

         

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อตัลักษณ์      

1. ปรัชญา        

 คิดเป็น ท าเป็น เน้นคุณธรรม        

2. วิสัยทัศน์         

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน  

3. พันธกิจ        

3.1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เกิดองค์ความรู้ใหม่ คิดค้นส่ิงประดิษฐ์

และนวัตกรรม 

3.2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม น าความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน

       

4. เอกลักษณ์        

น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน        

5. อัตลักษณ์        

  เรียนดี  อาชีพเด่น คุณธรรมน าใจ        
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2.2. เป้าประสงค์        

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ

หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. ส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

5. พัฒนาและประปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

6. ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม

และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

7. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์

วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

9. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ

จัด การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี

ท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ     

ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   

2.3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น     
   

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา        

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงาน  

2. จัดประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาสถานประกอบการและ 

3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

4. การติดตามการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

5. สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา     

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ      

7. จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน      

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า       

9. สนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ       

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       

         

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)     

1. ได้รับโล่รางวัลหมู่เนตรนารีวิสามัญดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับ

ภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราววิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีนครสวรรค์         

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจ าปี 2561 

3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท         

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจ าปี 

2561 

4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561  

5. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประเภท สถานศึกษา

ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
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6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 29  ประจ าปีการศึกษา 2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

7. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561 

8. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภทคู่ผสม  การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561 

9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 400 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561  

10. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท  การแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 

2561   

11. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท การแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561 

12. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นพินเวท           

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" 

ประจ าปี 2561 

13. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชาย การแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ าปี 2561 
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ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และเป้าประสงค์ ของสถานศึกษา 
จากผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา         

ท้ังภายในและภายนอก   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไว้ดังนี้ 
 

“ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน ” 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
               วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อ
สร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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3 กลยุทธ์ (Strategy) 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ

และ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ

มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ 

1.1. พัฒน าก ระบ วน กา ร เ รี ยน รู้  เ กี่ ย ว กั บ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุก ต์ใช้ ในการปฏิบั ติ งาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะท่ีดี 

1.3. พัฒนากระบวนการ ให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรง เป็นประมุข  มี จิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านกีฬา 
องค์การวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา  
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มี ป ร ะ สิทธิ ภ าพ  มี ค ว ามส า เ ร็ จ ในกา ร
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด ห รื อ ห น่ ว ย ง าน ท่ี ก า กั บ ดู แ ล
สถานศึกษา 

2.1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
ใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ ท้นต่อการ
เปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2. พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้
พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

2.3. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคาร
สถาน ท่ี  ส่ือ  แห ล่ ง เรี ยน รู้  เทค โน โลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

2.4. บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
ส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

3 ก า ร ส ร้ า ง สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ 
งานวิจัย 

3.1.  แสวงหาความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  3.2. สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ      
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม 
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า. ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

พันธ์กิจที่ 1    พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม  
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1.  วัตถุประสงค์  

1.1.  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ

ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะทีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบั ติ งาน และการด ารงชีวิตอยู่ ร่วมกับ ผู้อื่นไ ด้อย่ างมีความสุขตามปรัชญา             

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับ ผิดชอบตามบทบาทหน้า ท่ีของตน เองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.4  เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่ง

ประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  

2  กลยุทธ์ 

         พันธ์กิจที่ 1  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม  

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์  มีจ านวน   4  กลยุทธ์ ดังนี้ 

  2.1  กลยุทธ์ที่ 1.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ

ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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 2.1.1 เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี 

และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 2.1.2. แผนงาน โครงการ 

1. โครงการยกระดับผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษา  
2. โครงการยกระดับคะแนนสอบ V-net 
3. โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน (Common 

European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษา ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน 
5. โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ 
 

  2.1.3  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 60 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียมากกว่า 2.80  

2. ร้ อ ย ละ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึก ษ า ท่ีมี ร ะ ดั บ คะแ น น เ ฉ ล่ี ย สู ง ก ว่ า  2.50 

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ร้อยละ 60 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 

4. ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

5. จ านวนรายวิชาท่ีพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 
 

  2.2  กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะทีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 2.2.1. เป้าประสงค์ ผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะทีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี  

 2.2.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  (ศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการ)  
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2. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียนนักศึกษาท่ียากจน 

3. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้น พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4. โครงการอาชีวอาสา 

5. โครงการอาชีวพัฒนา 

6. โครงการผลิตส่ือ องค์ความรู้วิชาชีพ บริการประชาชนเพื่อการสร้างอาชีพตาม

แนวพระราชด าริ(R-Radio Network) 

7. การพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน) 

8. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

9. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถาน

ประกอบการ 

10. โครงการส่ง เสริ มการประกอบอาชีพอิสระในก ลุ่ม ผู้ เรี ยนอา ชีว ศึกษา  

(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ)   
 

  2.2.3  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนของกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ร้อยละ 80  ของนักเรียนนักศึกษา ท่ียากจนมีรายได้เพิ่มข้ึน 

3. ร้อยละ 60 ของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ ได้จริง 

4. ร้อยละ 60 ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อาชีวอาสา 

5. ร้อยละ 60 ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อาชีวพัฒนา 

6. ส่ือ และองค์ความรู้ ร้อยละ 80 ได้รับการถ่ายถอดผ่านสถานีวิทยุ R-Radio 

7. จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาและ จ านวนนกัเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

8. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ทุกสาขางานมีตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นกรรมการ ประเมินผล

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อยสาขางานละ 1 คน 
 

  2.3  กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น 

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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 2.3.1. เป้าประสงค ์ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 2.3.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  

2. โครงการค่ายพัฒนาผู้น าอาชีวศึกษา (ชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา) 

3. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันการทุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด) 

5. โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติด 

6. โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ( ชีววิถี ) 

7. โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

8. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

9. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

                                      10.   โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
 

  2.3.3  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการแต่ละโครงการ และรางวัลท่ีได้รับ 

2. จ านวนนักเรียนช้ัน ปวช.1 ท่ีผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

3. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และ จ านวนพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
 

  2.4  กลยุทธ์ที่ 4.  ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านกีฬา องค์การวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   

 2.4.1. เป้าประสงค์  ส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 2.4.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการ กองลูกเสือช่อสะอาด  
2. โครงการพัฒนาหนว่ยองค์การวิชาชีพในสถานศึกษา 
3. โครงการอบรมแกนน า อวท. 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านดนตรี   
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  2.4.3  ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนช้ัน ปวช.1 ทุกสาขาวิชาผ่านวิชาลูกเสือและสังกัดกองลูกเสือช่อสะอาด

นักเรียน นักศึกษา มีการจัดท าโครงการตอบสนองนโยบาย ของหน่วยองค์การ

วิชาชีพในสถานศึกษา 

2. กลุ่มแกนน า อวท. ได้รับการอบรมบทบาทผู้น า 

3. รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดนตรี และ ศิลป์ ในระดับต่างๆ  

พันธ์กิจที่ 2.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็ จในการด าเนินการตาม

นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  
 

  1. วัตถุประสงค์  

 1.1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา

เพิ่มเติมให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.2. เพื่อพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับ

การศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ 

หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบล้วน 

สมบูรณ์ 

  1.3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  1.4. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน

ต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

2. กลยุทธ์ 

  พันธ์กิจท่ี 2 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
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ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา มี

จ านวน 4 กลยุทธ ดังนี้ 

  2.1. กลยุทธ์ 1 พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม

วิชาเพิ่มเติมให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

   2.1.1. เป้าประสงค์ พัฒนาและประปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  ให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.1.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือในการฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาใน

ต่างประเทศ  

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของผู้เรียน 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษา ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่ม

อาเซียน 

4. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต

และบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 

5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน  

  2.1.3  ตัวชี้วัด 

1. สาขางาน มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างน้อย 

ร้อยละ 50  

2. ผู้เรียนได้รับการยอมรับและสอบผ่านมาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ  

ร้อยละ 60  

3. เพิ่มปริมาณผู้เรียน อาชีวศึกษาทวิภาคี 

4. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่ม

อุตสาหกรรมหลัก 

5. มีการส่งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานยังต่างประเทศ 
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  2.2  กลยุทธ์ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
  2.2.1. เป้าประสงค์ ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ัง

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

  2.2.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับครู 

2. โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของครู (Common 

European Framework of Referencefor Languages : CEFR 

3. โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 

4. การพัฒนาศักยภาพครูนิเทศต้นแบบ 

5. โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ

พัฒนาวิชาชีพ (ฝึกงานครูในสถานประกอบการ) 

6. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 

7. โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

8. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 

9. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน     

การสอน 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

   2.2.3  ตัวชี้วัด 
1. ครูผ่านการ ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของครู (Common 

European Framework of Referencefor Languages : CEFR ) อย่าง

น้อยร้อยละ 60  

2. ครูได้รับการอบรมความรู้ ตามสาขาวิชา หรือท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 20 

ช่ัวโมง 

3. ครูได้รับการฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขางาน

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี  

4. มีการจัดต้ัง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในสาขางาน 

5. ครูใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  
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   2.3. กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์  
  2.3.1. เป้าประสงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

  2.3.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

2. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมห้องเรียนคุณภาพ 

3. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมห้องห้องปฏิบัติการ 

4. โครงการ โรงฝึกงานในฝัน 

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

6. โครงการสนับสนุนครูสร้างส่ือการเรียนรู้  

7. โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 

 

   2.2.3  ตัวชี้วัด 
1. นักเรียน นักศึกษาและครู ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อม  

ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีของศูนย์วิทยบริการ  ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

ทันสมัย 

2. นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้บริการร้อยละ 60 มีความพึงพอใจภูมิทัศน์ 

ส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงาน 

3. อัตราส่วนของเครื่องมือ  ครุภัณฑ์ ในการเรียนมีความเหมาะสม 

4. ครูหรือนักเรียน นักศึกษามีการสร้าง หรือพัฒนาส่ือการเรียนรู ้

 

  2.4  กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ บุคลากรท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา 

2.4.1. เป้าประสงค์ สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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  2.4.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 

2. โครงการอบรมการใช้งาน ICT เพื่อการบริหารงาน 

3. โครงการประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการตามนโยบาย 

4. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

   2.4.3  ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม โครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

ร้อยละ 60  

2. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัดร้อยละ 80  

3. มีโครงการ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของโครงการท้ังหมด 

พันธกิจที่ 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อ
สร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

 

1.  วัตถุประสงค์  
  1.1  เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.2  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ     
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

 

2. กลยุทธ์ 
 พันธกิจท่ี 3. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร

ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีจ านวน 2 
กลยุทธ์ ดังนี้   

  2.1. กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
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  2.1.1. เป้าประสงค์  สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศในการจัด การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  2.1.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 

2. โครงการตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์

ของนักเรียนนักศึกษา 

3. โครงการแนะแนวสัญจร 

4. โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา  

5. โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา 

   2.1.3  ตัวชี้วัด 
1. นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง 

ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา  

2. ครู นักเรียน นักศึกษา มีกระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  2.2  กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ      

          ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

 2.2.1  เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล 

ชุมชน องค์กรต่าง ๆ   ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่           

สู่สาธารณชน  

  2.2.2. แผนงานโครงการ 

1. โครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer 
2. การพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเปูาหมาย พิเศษ

และผู้สูงอายุ 
3. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน E to E  
4. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของ

สถานประกอบการและ  ชุมชน 
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   2.2.3  ตัวชี้วัด 
1. นักเรียน นักศึกษา และครู ร้อยละ 80  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล องค์กรต่าง ๆ  

2. ร้อยละ 60 ของโครงการส่ิงประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่ชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

         
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ        
  สมัยท่ี ฯพณฯ อานันท์  ปันยารชุน ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (ปี พ.ศ. 2535) โดยมี ฯพณฯ 
ดร.ก่อ  สวัสด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขยายโอกาส ทางการศึกษาวิชาชีพ
ระดับอ าเภอและมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาด าเนินการโดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
สมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบายมอบหมายให้กองการศึกษาอาชีพจัดด าเนินการโดยมี นายบุญเทียม  เจริญยิ่ง อธิบดี
กรมอาชีวศึกษาสมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบายมอบหมายให้กองการศึกษาอาชีพจัดด าเนินการโดยมีนายบุญเทียม  
เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาสมัยนั้นเป็นผู้รับนโยบายมอบหมาย ให้กองการศึกษาอาชีพจัดด าเนินการจัดหา
ท่ีดินในการก่อสร้าง ขณะนั้นนางลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ด ารงต าแหน่งโฆษกรัฐบาล ได้ทราบข่าวตามนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้นจึงได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับ ฯพณฯ ดร.ก่อ  สวัสด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยอุดมการณ์ท่ีจะแก้ไขปัญหาการตกเขียว หรือหญิงประกอบอาชีพอันไม่พึงปรารถนา 
ให้มีอาชีพอื่นท่ีเหมาะสมมีรายได้ท่ีสุจริต ประกอบอาชีพสอดคล้องกับท้องถิ่นไม่ต้องการให้มีการอพยพ
เคล่ือนย้ายแรงงานและต้องการพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของตนเอง อีกท้ังท่านลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ก็เป็นคน
อ าเภอเชียงค าพร้อมด้วยมีปรัชญา ท่ีว่า "การศึกษา คือการพัฒนาตน พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง" จึง ได้เสนอ    
ขอจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพเชียงค า ในเขตอ าเภอเชียงค าขึ้น  
  ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยินดีประกอบกับ ได้เล็งเห็นความส าคัญ ความ
มุ่งมั่น ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ท าให้กรมอาชีวศึกษาโดยกองการศึกษาอาชีพท าการ
ส ารวจจัดหาท่ีดินท่ีจะก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเชียงค าขึ้นขณะนั้น นายทวีศักด์ิ  สติราษฎร์ ก านันต าบล
ฝายกวาง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมของสภาต าบลฝายกวาง ณ ศูนย์สภา
ต าบลฝายกวาง ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องประธานขอหารือเรื่องได้รับหนังสืออ าเภอเชียงค า ท่ี พย 0316/2826 
เรื่องยืนยันมติท่ีประชุมในการตอบตกลง ยินยอมยกท่ีดินสาธารณะของต าบลมอบให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า ในงบประมาณปี 2535 จ านวนเนื้อที่ 62 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ซึ่งมติท่ีประชุมได้
อนุมัติให้ท่ีดินสาธารณะของต าบลฝายกวางจ านวนเนื้อท่ี 62 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา จากจุดเริ่มต้นในการ
ประสานงานของท่านลดาวัลล์ิ วงศ์ศรีวงศ์ นี้เองท าให้กรมอาชีวศึกษาได้ตัดสินใจในการจัดของงบประมาณ  
เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเชียงค าขึ้นมา จนสามารถประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ เชียงค า          
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2535 โดยมีเลขท่ีต้ัง คือ 141 หมู่ 10 ถนนเชียงค า-ปง 
ต าบลฝายกวาง อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา  
  ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชียงค า ได้เปล่ียนช่ือสถานศึกษา เป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า        
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า       
 ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangkham Technical College       
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 141  หมู่ท่ี 10   ถนน เชียงค า-ปง     
                      ต าบล ฝายกวาง   อ าเภอ/เขต เชียงค า   รหัส 56110    
 โทรศัพท์     โทร. 054-883510       
 โทรสาร      โทร. 054-883602       
 เว็บไซต์   www.cktc.ac.th       
 อีเมล   dovechiang.ac.th       
 เนื้อที่ของสถานศึกษา  62  ไร่ 2   งาน  7  ตารางวา  
  

   

     ภาพแสดงแผนท่ีต้ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 

 อาคารเรียน 4 ช้ัน   จ านวน       1     หลัง       20    ห้อง    
 อาคารวิทยบริการ   จ านวน       1     หลัง       9    ห้อง    
 อาคารปฏิบัติการ   จ านวน       3     หลัง       75    ห้อง    
 โรงอาหาร (หอประชุม)  จ านวน       1     หลัง       4    ห้อง    
 อาหารโรงอาหารหอประชุม  จ านวน       1     หลัง      8   ห้อง  
 บ้านพัก  ผอ.    จ านวน       1     หลัง       6    ห้อง    
 บ้านพักครู 6 หน่วย   จ านวน       1     หลัง       24   ห้อง    
 บ้านพักพนักงาน/ภารโรง  จ านวน       1     หลัง       18   ห้อง    
 ห้องน้ า    จ านวน       28    ห้อง    
        
 สีประจ าวิทยาลัย  สีน้ าเงิน-สีแดง       
 ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย  ต้นกาสะลอง       
 เพลงประจ าวิทยาลัย เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวจินดา  ใจเจ็น 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายจักรกริช  กิ่งแก้ว 

งานทะเบียน 
นายชัชวาลย์   โคตะบุตร 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

นายสมปอง  พูลเพิ่ม คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายบัณฑิต  ใจกล้า 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ท าหน้าที่  นายบุญมี  อรุณชัย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นางสาวชวาลินี    สิงหค์ า 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวรพีพร  เสาร์แดน 

งานบุคลากร 
นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ 

 
งานการเงิน 

นางสาวอัจฉรา  จงสุขสันติกุล 

งานการบัญชี 
นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ  

งานพัสดุ 
นายกรวิชญ์  ค ามา 

งานอาคารสถานที่ 
นายมโนชา  กายอด 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายนพรัตน์  มโนร า 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายบุญมี  อรุณชัย 

งานความร่วมมือ 
นายศุภภัทร  สายทิม 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายชูชล  สุธรรม 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวสรียา  สมัย 

งานปกครอง 
นายกรวิชญ์  ค ามา 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวรพีพร  เสาร์แดน 

สาขางานยานยนต์ 
นายธันฐกรณ์  เตชะตน 

สาขางานไฟฟา้ก าลัง 
นายพงษ์ศิริ  โฉมยา 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
นายนพรัตน์  มโนร า 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายวันชัย  วงศ์เสนา   

สาขางานการบัญชี 
นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวจินดา  ใจเจ็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายไพรัช  กลัดส าเนียง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางพรพิสัย  สีเทา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายบุญฐี  วิชัยยา งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ     

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางพรพิสัย  สีเทา สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 
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 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

 อัตราก าลัง ปี 2562                           ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2562 
                                                        ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ 

อัตราก าลังของ   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า        มบีุคลากรท้ังสิ้น      68    คน 

 
ก. ข้าราชการ    22 คน 

1  ผู้บริหาร   4 คน 

2  ข้าราชการครู          18 คน 

3  ข้าราชการพลเรือน - คน 

 

ข. ลูกจ้างประจ า   2 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  - คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  2 คน 

 

ค. พนักงานราชการ   5 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  5 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว   39 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  15 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  24 คน 

 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น - คน 

 

ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง  - คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  - คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 
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  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา          68       คน 
 

ก.  ครูผู้สอน     ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ   รวม 

   

-  ต่ ากว่า  ม.6  - คน   7 คน   7 คน 

-  ปวช./ม.6  - คน   4 คน   4 คน 

-  ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   4 คน   4 คน 

-  ปริญญาตรี  34 คน   11 คน   45 คน 

-  ปริญญาโท             4  คน   4 คน   8 คน 

-  ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 

 รวม  13 คน   30 คน   68 คน 

 

 

 

   ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง                    
 

ก.  ครูผู้สอน        ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ  รวม 

   

-  จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบด าเนินเงิน  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  15 คน  24 คน   39 คน 

-  จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน   - คน 

 รวม   15 คน  24 คน   39 คน 
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   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
  ข้าราชการ รวม 23 คน      (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสมปอง  พูลเพิ่ม ป.โท  ผู้บริหาร 
2. นายบัณฑิต  ใจกล้า ป.โท  ผู้บริหาร 
3. นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ป.โท  ผู้บริหาร 
4. นางสาวชวาลินี   สิงห์ค า ป.โท  ผู้บริหาร 
5. นายบุญมี  อรุณชัย ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
6. นายชูชล  สุธรรม ปทส. สาขาวิชาช่างยนต์  
7. นายบุณฐี  วิชัยยา ปทส. สาขาวิชาช่างยนต์  
8.  นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
9. นายชัชวาลย์   โคตะบุตร ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
10. นายไพรัช  กลัดส าเนียง ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
11. นายพงษ์ศิริ  โฉมยา ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
12. นายวันชัย  วงศ์เสนา ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
13. นายขวัญ  ค าลือ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
14. นายนพรัตน์  มโนร า ปทส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
15. นางสาวจินดา  ใจเจ็น ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
16. นางสาวสรียา  สมัย ป.โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
17. นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ ปทส. สาขาวิชาการบัญชี  
18. นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล ปทส. สาขาวิชาการบัญชี  
19. นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี  
20. นายกรวิชญ์  ค ามา ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
21. นางสาวรพีพร  เสาร์แดน ป.ตรี ภาษาไทย  
22. นางอรวรรณ  เพชรสุวรรณ ป.โท ภาษาอังกฤษ  
23. นายศุภภัทร  สายทิม ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  

                    

  ลูกจ้างประจ า  รวม   2 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายวินัย  สมฤทธิ์ ม.3  หัวหน้าหมวดอาคารสถานที 
2. นายสมคิด  จอมแก้ว ม.6  พนักงานขับรถยนต์ 
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  พนักงานราชการ  รวม   6 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายธันฐกรณ์  เตชะตน ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
3. นางพรพิสัย  สีเทา ป.ตรี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  
4. นายมโนชา  กายอด ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
6. นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

 

  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  37  คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายพิเชษฐ์  ศรีค า ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายธนากร  นิลภาทย์ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
3. นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
4. นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นายวรันธร  กาต๊ิบ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
6. นายธีรภัทร  ณ น่าน ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
7. นายทะนงศักดิ์   ใจหมั้น ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
8. นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
9. นางสาวจริยา  ใจกล้า ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
10. ว่าท่ี ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอื้อย ป.ตรี พลศึกษา  
11. นางอรริมภา  ค ามา ป.ตรี ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
12. นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม ป.ตรี คณิตศาสตร์  
13. นางธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ ์ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไป 

14. นางจงจิตร  บัวงาม ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
15. นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
16. นางสาวธัญญาภรณ์  ใจกล้า ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
17. นางสาวชนัดดา  ตินะลา ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 

18. นายวิทวัส  อยู่ดี ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

19.นางสาวกลัลยามล  หม้อล้า ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
20. นางสาววราลักษณ์ เสือเพชร ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษา 
21. นางสาวนรินทรัตน์  ใจค า ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
22. นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
23. นางสาวศิรัญญา  สามัญแก้ว ปวส.  เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
24. นางสาวพรพิมล  ทองใบ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 
25. นางสาววารุณี   ช่างแต่ง ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
26. นายสุรกิจ  คุ้มแสง ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 
27. นายพงศกร  โพธิ์พันธุ ์ ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 
28. นางศรีทอน  บ ารุงพร ม.6  นักการภารโรง 
29. นางราตรี  สติราษฎร์ ม.6  นักการภารโรง 
30. นายทาน  ย้ายถ่ิน ป.4  คนงาน 
31.นายประเวศน์  วงศ์ใหญ่ ป.6  คนงาน 
32. นายสมเร็จ  สมฤทธิ์ ป.6  คนงาน 
33. นายพีรนัส  สมฤทธิ์ ม.3  คนงาน 
34. นายวิชัย  ศรีจันทร์ ป.6  คนงาน 
35. นายวันชัย  ศรีค า ม.3  ยามรักษาการณ์ 
36. นายชาญฤทธิ์  สติราษฎร์ ม.6  ยามรักษาการณ์ 
37. นายประวัติ  นวลนาค ป.7  ยามรักษาการณ์ 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2562  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 636 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2562 ( ณ วันที่  7 ตุลาคม  2562)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

ปกติ 
ทวิ

ศึกษา ปกติ 
ทวิ

ศึกษา ปกติ 
ทวิ

ศึกษา ปกติ 
ทวิ

ศึกษา ปกติ 
ทวิ
ภาคี ปกติ 

ทวิ
ภาค ี ปกติ 

ทวิ
ภาคี    ปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี 

รวมท้ังส้ิน 162 29 118 35 179 31 459 98 70 20 107 16 177 36     636 98 36 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                              
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 60 9 45 - 79 - 184 9 10 7 21 15 31 22     215 9 22 
 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 47 - 28 - 43 14 118 14 16 6 29 - 45 6     163 14 6 
 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 12 - 16 10 13 - 43 10 4 -  - - 4  -     45 13 - 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                              
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 26 20 21 25 22 17 69 62 24 7 36 - 60 7     129 62 7 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 - 8 - 22 - 47 - 16 - 21 1 37 1     84 - 1 
                               

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2562)  รวมทั้งสิ้น 1,404 คน 
 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  1,280   คน          2.2 หลักสูตรการเรียนรายวิชาทวิศึกษา  88   คน  2.3 หลักสูตรทวิภาคี 36  คน 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 677 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2563  (ปีต่อไป)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   
รวมท้ังส้ิน 200 162 118 480 120 77 197       677 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 
 - สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขาวิชา/งานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

 - สาขาวิชา/งานช่างเช่ือมโลหะ 

60 
- 
- 

20 

60 
- 
- 
- 

45 
- 
- 
- 

165 
- 
- 

20 

- 
20 
20 
- 

- 
17 
- 
- 

- 
37 
20 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

165 
 37 
 20 
20 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 40 47 28 115 20 16 36 - - - 151 

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

20 
- 

12 
- 

16 
- 

48 
- 

-  
20 

 - 
4 

-  
24 

- 
 - 

- 
-  

- 
- 

48 
24 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                   
   - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 40 26 21 87 20 24 44 - - - 131 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 17 8 45 20 16 36 - - -  81 
                        

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2563)  รวมทั้งสิ้น 1,440 คน 
 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1,350  คน  2.2 หลักสูตรการเรียนรายวิชาทวิศึกษา 40  คน   2.3 หลักสูตรทวิภาคี 50  คน 



หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจา่ย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

2.โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน     

(Fix it Center)

3.โครงการจดั

การศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอน

ปลาย ปวช.   

(ทวิศึกษา)

4.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

พัฒนาอาชีพต่อ

ยอดอาชีพ

ประชากรวัย

แรงงาน

กลุ่มเป้าหมายฯ

7.โครงการขยาย

และยกระดับการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี
รวมทั้งสิ้น

8,385,735      1,563,717     1,288,985    11,238,437    1,720,290        790,000      1,210,750     21,000       150,000      320,000      38,500         4,250,540      15,488,976.63       

1.แผนงานบุคลากรภาครฐั -              -             -             -              1,720,290        -            -             -            -            -            -              1,720,290     1,720,290            

1.1 งบบคุลากร -              -              -             -              1,666,290        -            -             -            -            -            -              1,666,290     1,666,290            

1.2 งบด าเนินงาน -              -              -             -              54,000            -            -             -            -            -            -              54,000          54,000.00            

1.3 งบลงทนุ -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

1.4 งบเงินอดุหนุน -              -              -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

1.5 งบรายจา่ยอืน่ -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิศักยภาพคน 2,701,455     1,563,717    1,288,985    5,554,157     -                 -            -             -            -            320,000     -              320,000        5,874,157            

2.1 งบบคุลากร -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

2.2 งบด าเนินงาน 620,499.77    1,563,717     1,288,985    3,473,202     -                 -            -             -            -            -            -              -              3,473,201.63       

2.3 งบลงทนุ 1,485,500      -              -             1,485,500     -                 -            -             -            -            -            -              -              1,485,500            

2.4 งบเงินอดุหนุน 93,855          -              -             93,855          -                 -            -             -            -            -            -              -              93,855                

2.5 งบรายจา่ยอืน่ 501,600        -              -             501,600        -                 -            -             -            -            320,000      -              320,000        821,600              

47

ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ผลผลิต
ผลการใช้จา่ยเงินปีปัจจบัุน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ

 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

โครงการ



หน่วย : บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจา่ย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จา่ยบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

2.โครงการ

พัฒนารูปแบบ

และยกระดับ

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน     

(Fix it Center)

3.โครงการจดั

การศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอน

ปลาย ปวช.   

(ทวิศึกษา)

4.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

พัฒนาอาชีพต่อ

ยอดอาชีพ

ประชากรวัย

แรงงาน

กลุ่มเป้าหมายฯ

7.โครงการขยาย

และยกระดับการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิภาคี
รวมทั้งสิ้น

3.บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5,554,280     -             -             5,554,280     -                 790,000      1,210,750    21,000       150,000      -            38,500         2,210,250     7,764,530            

3.1 งบบคุลากร -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

3.2 งบด าเนินงาน -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

3.3 งบลงทนุ -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

3.4 งบเงินอดุหนุน 5,554,280      -              5,554,280     -                 -            -             -            -            -            -              -              5,554,280            

3.5 งบรายจา่ยอืน่ -              -              -             -              -                 790,000      1,210,750     21,000       150,000      -            38,500         2,210,250     2,210,250            

4.บูรณาการส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 130,000       -             -             130,000        -                 -            -             -            -            -            -              -              130,000              

4.1 งบบคุลากร -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

4.2 งบด าเนินงาน -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

4.3 งบลงทนุ -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     

4.4 งบเงินอดุหนุน 130,000        -              -             130,000        -                 -            -             -            -            -            -              -              130,000              

4.5 งบรายจา่ยอืน่ -              -              -             -              -                 -            -             -            -            -            -              -              -                     
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ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ผลการใช้จา่ยเงินปีปัจจบัุน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ



1. ประมาณการรายรับ 29,216,234 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,919,066 บาท

 - ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั 2,229,366.12                บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปต่ีอไป 2,689,700                    บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 24,297,168 บาท

งบบคุลากร 9,756,108 บาท

งบด าเนนิงาน 5,251,940 บาท

งบลงทนุ 1,500,000 บาท

งบเงินอุดหนนุ 4,757,270 บาท

งบรายจ่ายอื่น 3,031,850 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 29,216,234 บาท
งบบุคลากร 9,756,108 บาท

 - เงินเดือน 6,820,350             บาท

 - เงินวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ 654,368               บาท

 - ค่าจ้างประจ า 551,400               บาท

 - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,729,990             บาท
งบด าเนินงาน 5,251,940 บาท

 -  ค่าตอบแทน 1,263,000             บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,896,000             บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,202,940             บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 890,000               บาท

งบลงทุน 1,500,000 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 1,500,000             บาท

งบเงินอุดหนุน 4,757,270 บาท

 -  อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 130,000               บาท

 -  ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000                 บาท

 -  อุดหนนุค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนบุาลฯ4,503,370             บาท

 -  อุดหนนุค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 93,900                 บาท
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ส่วนที ่3 
 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยทคนิคเชียงค า



งบรายจ่ายอ่ืน 4,792,950 บาท

 -  โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างฯ(Fix it Center) 790,000               บาท

 -  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600               บาท

 -  โครงการจดัหาบคุลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหน้ักเรียน 117,600               บาท

 -  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพอิสระผู้เรีนอาชีวศึกษา150,000               บาท

 -  โครงการพฒันาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์ฯ 52,200                 บาท

 -  โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ 1,210,750             บาท

 -  โครงการลดปญัหาออกกลางคัน 21,000                 บาท

 -  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ 38,500                 บาท

 -  โครงการอนุรักษ์พนัธ์พชือันเนื่องจากพระราชด าริฯ 20,000                 บาท

 -  โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ 320,000               บาท

 -  โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจทิลัชุมชน 84,000                 บาท

 -  โครงการพฒันาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพฯ 20,000                 บาท
 -  โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายากเสพติด 18,200                 บาท
 -  โครงการพฒันาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,761,100             บาท
  ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ . ฯ 3,157,966          บาท
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

11,980,008  1,657,000   435,940      130,000   14,142,948  -           4,707,290   1,210,750 150,000   2,651,100  8,719,140  6,354,146  29,216,234    

 - งบบุคลากร 9,756,108    -            -             -          9,756,108   -          -           -         -         -          -          -          9,756,108    
เงินเดือนขา้ราชการ 6,820,350    -           -            -         6,820,350   -          -           -         -         -          -          -          6,820,350    
เงินวิทยฐานะ 430,368      -           -            -         430,368     -          -           -         -         -          -          -          430,368       
ค่าตอบแทนขา้ราชการ 224,000      -           -            -         224,000     -          -           -         -         -          -          -          224,000       
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 551,400      -           -            -         551,400     -          -           -         -         -          -          -          551,400       
ค่าตอบพนักงานราชการ 1,729,990    -           -            -         1,729,990   -          -           -         -         -          -          -          1,729,990    
 -  งบด าเนินงาน 630,000      1,567,000   435,940      -         2,632,940    -          -           -         -         980,000    980,000     1,639,000  5,251,940      
      - ค่าตอบแทน -            208,000    -            -         208,000     -          -           -         -         750,000   750,000    305,000    1,263,000    
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -            58,000       -            -         58,000       -          -           -         -         290,000    290,000    120,000    468,000       
เงินค่าสอนพิเศษ -            150,000     -            -         150,000     -          -           -         -         460,000    460,000    185,000    795,000       
      - ค่าใช้สอย 140,000     250,000    -            -         390,000     -          -           -         -         230,000   230,000    1,276,000  1,896,000    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000      240,000     -            -         340,000     -          -           -         -         230,000    230,000    870,000    1,440,000    
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40,000        10,000       -            -         50,000       -          -           -         -         -          -          -          50,000         
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ส่วนที่ 3  

 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          95,000      95,000         
ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          150,000    150,000       
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          150,000    150,000       
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ค่าเบี้ยประกนัภัย -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          11,000      11,000         
          - ค่าวสัดุ 490,000     229,000    435,940     -         1,154,940   -          -           -         -         -          -          48,000      1,202,940    
วัสดุส านักงาน 100,000      20,000       -            -         120,000     -          -           -         -         -          -          20,000      140,000       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000      70,000       -            -         170,000     -          -           -         -         -          -          -          170,000       
วัสดุการศึกษา 216,000      104,000     435,940      -         755,940     -          -           -         -         -          -          -          755,940       
วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000        15,000       -            -         30,000       -          -           -         -         -          -          -          30,000         
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          18,000      18,000         
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000        5,000         -            -         20,000       -          -           -         -         -          -          -          20,000         
วัสดุเวชภัณฑ์ 6,000          5,000         -            -         11,000       -          -           -         -         -          -          -          11,000         
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000        10,000       -            -         35,000       -          -           -         -         -          -          -          35,000         
วัสดุการเกษตร 13,000        -           -            -         13,000       -          -           -         -         -          -          10,000      23,000         
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รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -            880,000    -            -         880,000     -          -           -         -         -          -          10,000      890,000       
ค่าโทรศัพท์ -            63,000       -            -         63,000       -          -           -         -         -          -          10,000      73,000         
ค่าไปรษณีย์ -            15,000       -            -         15,000       -          -           -         -         -          -          -          15,000         
ค่าน้ าประปา -            132,000     -            -         132,000     -          -           -         -         -          -          -          132,000       
ค่าไฟฟ้า -            670,000     -            -         670,000     -          -           -         -         -          -          -          670,000       -            
 - งบลงทุน 1,500,000   60,000      -            -         1,500,000   -          -           -         -         -          -          -          1,500,000    
3.1 ครุภัณฑ์ -             -           -            -          -          -           
 - เคร่ืองต้ังศูนย์ถว่งล้อ 1,500,000    -            -         1,500,000   -          -           -         -         -          -          -          1,500,000    
 - งบเงินอุดหนุน 93,900       30,000      -            130,000  253,900     -          4,503,370  -         -         -          4,503,370 -          4,757,270    
 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุ่นยนต์หุ่นยนต์ -            -           -            130,000   130,000     -          -           -         -         -          -          -          130,000       
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี -            30,000       -            -         30,000       -          -           -         -         -          -          -          30,000         
 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน -            -           -            -         -            -          4,503,370   -         -         -          4,503,370 -          4,503,370    
 - อดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียน

ของนักเรียนสายอาชีพฯ 93,900       -           -            -         93,900       -          -            -         -         -          -          -          93,900         
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 - งบรายจา่ยอ่ืน -            -           -            -         -            -          -           1,210,750 150,000  1,671,100 3,031,850 -          3,031,850    



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

1. โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างฯ      

(Fix it Center) -            -           -            -         -            -          -           -         -         790,000    790,000    -          790,000       
2.  โครงการเร่งประสิทธิภาพ

การสอนครูอาชีวศึกษา -            -           -            -         -            -          -           -         -         189,600    189,600    -          189,600       
3. โครงการจัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อคืนครูใหน้ักเรียน -            -           -            -         -            -          -           -         -         117,600    117,600    -          117,600       
4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอสิระผู้เรียน

อาชีวศึกษา -            -           -            -         -            -          -           -         150,000   150,000    -          150,000       
5. โครงการพัฒนาเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตครูคณาจารย์ -            -           -            -         -            -          -           -         -         52,200      52,200     -          52,200         
6. โครงการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิ

ศึกษา) -            -           -            -         -            -          -           1,210,750 -         -          1,210,750 -          1,210,750    
7. โครงการลดปัญหาออก

กลางคัน -            -           -            -         -            -          -           -         -         21,000      21,000     -          21,000         
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8. โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีฯ -            -           -            -         -            -          -           -         -         38,500      38,500     -          38,500         
9. โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ -            -           -            -         -            -          -           -         -         20,000      20,000     -          20,000         



รวมทัง้สิ้น
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การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

10. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

แบบบรูณาการเพื่อสร้างงาน

และสร้างอาชีพ -            -           -            -         -            -          -           -         -         320,000    320,000    -          320,000       
11. โครงการสนับสนุนการ

ขบัเคล่ือนสู่ศุนย์การเรียนรู้

ดิจิทัลชุมชน -            -           -            -         -            -          -           -         -         84,000      84,000     -          84,000         
12. โครงการพัฒนาระบบการ

ประเมินและการประกนัคุณภาพฯ

-            -           -            -         -            -          -           -         -         20,000      20,000     -          20,000         
13. โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด -            -           -            -         -            -          -           -         -         18,200      18,200     -          18,200         
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 - โครงการพัฒนาผู้เรยีนและ

สถานศึกษา -            -           -            -         -            -          203,920    -         -         -          203,920    1,557,180  1,761,100    
งานบรหิารทั่วไป

1. โครงการการประชุม -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
คณะกรรมการวิทยาลัย สมาคม

ผู้ปกครอง และครูวิทยาลัยเทคนิค

เชียงค า



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
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5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

งานบุคลากร

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          7,600        7,600          
ครูผู้สอนเทคโนโลยีการศึกษา

และภาษาต่างประเทศ

งานทะเบียน

3. โครงการรับสมัครนักเรียน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          5,000        5,000          
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา

2563

4. โครงการส่งผลการเรียน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          2,000        2,000          
5. โครงการมอบใบ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
ประกาศนียบัตร
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งานประชาสัมพันธ์

6. โครงการจัดท าเอกสาร ส่ือ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ประชาสัมพันธ์

งานอาคารสถานที่

7. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดกิ่งไม้ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          6,000        6,000          
8. โครงการจัดท าป้ายแผนภูมิ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
บริหารงานอาคารสถานที่ และ

ป้ายบอกพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ

9. โครงการเสริมสร้างจิตส านึก -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          30,000       30,000         



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

และความรู้ในการผลิตและบริโภค

ที่เป็นมิตกบัส่ิงแวดล้อม

10. โครงการท าตาขา่ยกนันก -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          75,000       75,000         
พิราบและซ่อมหลังคาอาคาร

เรียน 4 และหอประชุมตึก

อ านวยการ

11. โครงการจัดซ้ือนาฬิกาส าหรับ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          20,000       20,000         
ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ของยาม

รักษาการณ์
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สาขางานยานยนต์

12. โครงการพัฒนาประหยัด -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          50,100       50,100         
น้ ามันเชื้อเพลิง Honda Econo

Challenge

แผนกสามัญสัมพันธ์

13. พัฒนาความรู้และทักษะการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
ใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง

การศึกษา เพื่อกา้วสู่อาชีพ

14. โครงการพัฒนาส่งเสริมการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ต่างประเทศ



รวมทัง้สิ้น
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การศึกษาและการ
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

15. โครงการแขง่ขนัโครงงาน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
วิทยาศาสตร์ และ STEM

16. โครงการประกวดแขง่ขนั -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
มารยาทไทย
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แผนกสามัญสัมพันธ์

17. โครงการแขง่ขนัตอบปัญหา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          1,000        1,000          
วิชาหน้าที่และประวัติศาสตร์

ชาติไทย

18. โครงการร าลึกสุนทรภู่เชิดชู -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
วรรณศิลป์และวันภาษาไทย

แหง่ชาติ

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

19. โครงการความร่วมมือในการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
ฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ภายในประเทศและต่างประเทศ

20. โครงการจัดหาส่ือ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          22,000       22,000         
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน
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เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ในระดับสถานศึกษา

21. โครงการขยายและยกระดับ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -           -             
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี
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งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีน

การสอน

22. โครงการขบัเคล่ือนหลัก -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงด้าน

การศึกษา

23. โครงการศึกษาดูงาน -            -           -            -         -            -          20,000       -         -         -          20,000     -          20,000         
นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. 1

24. โครงการจัดการศึกษาเรียน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

25. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
เพื่อใหค้วามรู้แกน่ักเรียนนักศึกษา

26. โครงการนิเทศครูผู้สอนตาม -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          1,000        1,000          
รายวิชา

27. โครงการพัฒนาศักยภาพ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          12,400       12,400         
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัด
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การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

การเรียนการสอนฯ

60
งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีน

การสอน

28. โครงการสัมมนาสรุปและ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
รายงานผล การจัดกจิกรรมชุมชน

แหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

29. โครงการแสดงผลงานวิชาการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          20,000       20,000         
(Open House)

30. โครงการความร่วมมือผลิต -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          5,000        5,000          
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบ -           
สนองภาคการผลิตและบริการใน

10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต

งานวดัผลและประเมินผล

31. โครงการเตรียมความพร้อม -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          1,500        1,500          
ใหก้บันักเรียน นักศึกษา สู่การ

สอบ V-Net

32. โครงการแขง่ขนัทักษะ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          20,000       20,000         
วิชาชีพ

61
งานวดัผลและประเมินผล



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

33. โครงการทดสอบมาตรฐาน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          9,000        9,000          
วิชาชีพ

34. โครงการสนับสนุนครู และ -            -           -            -         -            -          -         -         -          -          20,000       20,000         
ผู้สอนใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ

และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผล ในการทดสอบ

ปลายภาคเรียน

งานสื่อการเรยีนการสอน -           
35. โครงการพัฒนาศักยภาพ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
ครูผู้สอนด้านส่ือการสร้างส่ือการ

เรียนการสอนดิจิทัล

36. โครงการหอ้งเรียนเฉพาะทาง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          400,000     400,000       
งานวทิยบรกิารและห้องสมุด

37. โครงการสัปดาหห์อ้งสมุด -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
งานวางแผนและงบประมาณ

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          4,000        4,000          
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและฯ
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งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

39. โครงการเตรียมความพร้อม -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          5,000        5,000          



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก

งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและ

ประกอบธุรกิจ

40. โครงการส่งเสริมการประกอบ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
อาชีพในกลุ่มผู้เรียน

41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
การเขยีนแผนธุรกจิ

เพื่อสร้างผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

42. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

43. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
วิสาหกจิ
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งานวจิยัพัฒนา นวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ์

44. โครงการส่ิงประดิษฐ์ของ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -           -             
คนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2563

45. โครงการติดตามและประเมิน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          5,000        5,000          



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ

และส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

46. โครงการประกวดแขง่ขนั -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          5,000        5,000          
และเผยแพร่ผลงานโครงงาน

และส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

งานศูนยข้์อมูลและสารสนเทศ

47. โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศอนิเทอร์เน็ตใหเ้ป็นไป -            -           -            -         -            -          10,000       -         -         -          10,000     -          10,000         
ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท า

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

และระบบศูนย์เครือขา่ยก าลังคน

อาชีวศึกษา (V-Cop)
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งานศูนยข้์อมูลและสารสนเทศ

48. โครงการพัฒนาหอ้งศูนย์ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          36,000       36,000         
ขอ้มูลสารสนเทศฯ

งานสวสัดิการนักเรยีน นักศึกษา

49. โครงการประกนัอบุัติเหตุ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          147,840     147,840       
นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

50. โครงการตรวจสุขภาพและ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          67,200       67,200         



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

สารเสพติด

งานครทูี่ปรกึษา

51. โครงการลดปัญหาการออก -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
กลางคันผู้เรียน อาชีวศึกษา

52. โครงการประชุมผู้ปกครอง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          7,500        7,500          
นักเรียน นักศึกษา

งานปกครอง

53. โครงการรณรงค์ป้องกนัและ -            -           -            -         -            -          1,000         -         -         -          1,000       -          1,000          
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
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งานปกครอง

54. โครงการการป้องกนัและ -            -           -            -         -            -          1,000         -         -         -          1,000       -          1,000          
แกไ้ขการต้ังครรภ์ในเยาวชน

คนพันธ์ุ R

งานแนะแนวอาชีพและการจดั

หางาน

55. โครงการแนะแนวสัญจร -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
56. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          1,500        1,500          
การศึกษา -           
57. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          91,500       91,500         
นักศึกษาใหม่



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

58. โครงการปัจฉมิผู้ส าเร็จการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,000        3,000          
ศึกษา

งานโครงการพิเศษและบรกิาร

ชุมนุม

59. โครงการศูนย์อาชีวะพัฒนา -            -           -            -         -            -          -            -         -         -          -          -          -             

66
งานโครงการพิเศษและบรกิาร

ชุมนุม -           
60. โครงการพัฒนารูปแบบและ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน (Fix it Center)

61. โครงการจัดฝึกอบรมและ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
พัฒนาเกษตรใหเ้ป็น

Smart Farmer

62. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
แบบบรูรณาการเพื่อสร้างโอกาส

สร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชน

63. โครงการพัฒนาอาชีพแกเ่ด็ก -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
และเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร

64. โครงการรณรงค์ป้องกนัลด -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

อบุัติเหตุทางถนนใหก้บั 

ประชาชนช่วงกอ่นถงึเทศกาลปีใหม่ 2563 -           
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งานโครงการพิเศษและบรกิาร

ชุมนุม

65. โครงการรณรงค์ป้องกนัลด -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
อบุัติเหตุทางถนนใหก้บั 

ประชาชนช่วงกอ่นถงึเทศกาลสงกรานต์

2563

66. โครงการศูนย์อาชีวะอาสา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

67. โครงการศูนย์อาชีวะอาสา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

68.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -          -             
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

69. โครงการสถานศึกษา -            -           -            -         -            -          20,000       -         -         -          20,000     -          20,000         
คุณธรรม

70.โครงการชมรมวิชาชีพ -            -           -            -         -            -          29,700       -         -         -          29,700     18,800      48,500         



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

68
งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

71. โครงการค่ายผู้น าอาชีวศึกษา -            -           -            -         -            -          24,200       -         -         -          24,200     -          24,200         
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริต

ในสถานศึกษา

72. โครงการชาติ ศาสนา -            -           -            -         -            -          20,500       -         -         -          20,500     -          20,500         
พระมหากษัตริย์ -           
73. โครงการแขง่ขนักฬีาสี -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          199,840     199,840       
ภายใน ต้านภัยยาเสพติด -           
74. โครงการส่งเสริมด้านกฬีา -            -           -            -         -            -          1,000         -         -         -          1,000       -          1,000          
นันทนาการและการแขง่ขนักฬีา

75. โครงการเตรียมประเมิน -            -           -            -         -            -          9,550         -         -         -          9,550       -          9,550          
อวท. ประจ าปีการศึกาษา 2562

76. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก -            -           -            -         -            -          1,000         -         -         -          1,000       -          1,000          
ใหม่

77. โครงการสถานศึกษาตาม -            -           -            -         -            -          1,000         -         -         -          1,000       -          1,000          
รอยพระยุคลบาท

69
งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

78. โครงการประชุมวิชาการ -            -           -            -         -            -          12,620       -         -         -          12,620     -          12,620         



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่

ประเทศไทย และการแขง่ขนั

ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน

ประจ าปีการศึกษา 2562

79. โครงการประเมินองค์การ -            -           -            -         -            -          4,600         -         -         -          4,600       -          4,600          
นักวิชาชีพในอนาคตแหง่

ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา

2562

80. โครงการจัดท าป้ายส านักงาน -            -           -            -         -            -          -            -         -         -          -          18,000       18,000         
คูหาลูกเสือและส านักงานองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแหง่

ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค

เชียงค า

81.โครงการการสอบเคร่ืองหมาย -            -           -            -         -            -          2,420         -         -         -          2,420       -          2,420          
วิชาพิเศษและวิชาโครงการ
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งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

82. โครงการกจิกรรมเดินทางไกล -            -           -            -         -            -          -            -         -         -          -          131,400     131,400       
เขา้ค่ายพักแรม พิธีเขา้ประจ ากอง

และประดับแถบสามสี

83. โครงการงานชุมนุมลูกเสือ -            -           -            -         -            -          20,360       -         -         -          20,360     -          20,360         



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา

ระดับภาค ประจ าปี 2563

84. โครงการวันวชิราวุธ -            -           -            -         -            -          2,720         -         -         -          2,720       -          2,720          
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาท

สมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั

รัชกาลที่ 6

85. โครงการวันสถาปนาลูกเสือ -            -           -            -         -            -          2,720         -         -         -          2,720       -          2,720          
ไทย กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

ช่อสะอาดวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ประจ าปีการศึกษา 2563

86. โครงการประเมินกองลูกเสือ -            -           -            -         -            -          10,000       -         -         -          10,000     -          10,000         
เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาดฯ
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งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

87. โครงการสอบเคร่ืองหมาย -            -           -            -         -            -          5,610         -         -         -          5,610       -          5,610          
ลูกเสือโลก กจิกรรมเขา้ค่าย

กลางวัน Day Camp พิธีรับ

เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

ช่อสะอาดวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ประจ าปีการศึกษา 2563

88. โครงการอบรมนายหมู่ถาวร -            -           -            -         -            -          3,920         -         -         -          3,920       -          3,920          



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

ช่อสะอาดวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

โครงการรอเงินงบประมาณ

1. โครงการพัฒนาความร่วมมือ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          10,000       10,000         
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

2. โครงการพัฒนาขา้ราชการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          80,000       80,000         
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อขอมีวิทยฐานะและเล่ือน -           
วิทยฐานะ

72
โครงการรอเงินงบประมาณ

3.โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้าง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          300,000     300,000       
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และ -           
บุคลากรทางการศึกษา

4. โครงการปรับปรุงสนามกฬีา -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          50,000       50,000         
โดยการทาสีพื้นสนาม และ -           
อปุกรณ์ประกอบ

5. โครงการปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          50,000       50,000         
ส านักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร -           
6. โครงการจัดซ้ือเคร่ือง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          -           -             
โปรเจคเตอร์ -           



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

7. โครงการยกระดับการจัดการ -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          25,000       25,000         
อาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง

ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ (English

Camp 2020)
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โครงการรอเงินงบประมาณ

8. โครงการอบรมและแขง่ขนั -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          4,500        4,500          
หุ่นยนต์อตัโนมัติขนาดเล็ก -           
ภายใต้โครงการแนะแนวและ -           
ศึกษาต่อ

9. โครงการสถานศึกษาสีขาว -            -           -            -         -            -          40,000       -         -         -          40,000     -          40,000         
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข -           
10.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          80,000       80,000         
สารสนเทศภายในสถาน

11. โครงการพัฒนาระบบกล้อง -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          80,000       80,000         
วงจรปิด (CCTV IP)

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน -            -           -            -         -            -          -           -         -         -          -          3,157,966  3,157,966    
นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่



รวมทัง้สิ้น
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จา่ย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนบัสนนุ คชจ. 

ต้ังแต่อนบุาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. จดัการศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ทวิศึกษา)

4. โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5. โครงการอื่น ๆ

รวม
เงินรายได้ 

บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

74



ที่ สาขางาน ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิตระยะส้ัน รวม

1 สาขางานยานยนต์ 64,000.00    23,000.00   -            87,000.00    

2 สาขงานไฟฟ้าก าลัง 41,000.00    20,000.00   -            61,000.00    

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 18,000.00    3,000.00    -            21,000.00    

4 สาขาการบัญชี 21,000.00    23,000.00   -            44,000.00    

5 สาขางานคอมพิวเตอร์ 18,000.00    13,000.00   -            31,000.00    

6 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 34,000.00    12,000.00   -            46,000.00    

7 สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 20,000.00    10,000.00   -            30,000.00    

8 หลักสูตรระยะส้ันหลากหลาย -             -            435,940.00  435,940.00  
216,000.00   104,000.00 435,940.00  755,940.00  
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รวมทั้งส้ิน



ที่ ฝ่าย / งาน งปม. บกศ. อุดหนุน

1 ฝ่ายบรหิารทรพัยากร
    งานบริหารงานทั่วไป
    งานบุคลากร
    งานการเงิน
    งานการบัญชี
    งานพัสดุ 70,000.00           
    งานอาคารสถานที่
    งานทะเบียน
    งานประชาสัมพันธ์

รวม 70,000.00         

2 ฝ่ายวิชาการ
    แผนกวิชา
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    งานวัดผลและประเมินผล 20,000.00           
    งานวิทยบริการและห้องสมุด
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    งานส่ือการเรียนการสอน

รวม 20,000.00         

3 ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ
    งานแผนและงบประมาณ
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    งานความร่วมมือ
    งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 20,000.00           
    งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกจิ

รวม 20,000.00         

4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา
    งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา
    งานครูที่ปรึกษา
    งานปกครอง
    งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 10,000.00           
    งานสวัสการนักเรียนนักศึกษา
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รวม 10,000.00         

รวมทัง้สิ้น 120,000.00       
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ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
                                                         ท่ี  ๒๕๙ / ๒๕๖๒  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................................................................................................................  

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา ให้สถานศึกาาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ               
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล แผนกลยุทธ์สถานศึกาา และ  
มาตรฐานการอาชีศศึกาา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา กระทรศงศึกาาธิการ รศมท้ัง
สอดคล้องการพัฒนา  จังหศัดแบบบูรณาการ เพื่อเป็นกรอบและแนศทางในการพัฒนาการด าเนินงาน   ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็น การลดโอกาส และผลกระทบของคศามเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต          
ให้การด าเนินงานเป็นไปด้ศยคศามเรียบร้อย  
 อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้อ านศยการสถานศึกาาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีศศึกาา จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายมนัส  ศงศ์อนันต์ ประธานคณะกรรมการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายศันชัย    ศงศ์เสนา กรรมการผู้แทนครู หรือคณาจารย์  กรรมการ 
๑.๓ นายยุน    ไกลถิ่น กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
๑.๔ นายหล่อศานิช    ชูไศ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๕ นายธศัชชัย    ใจดี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่ศนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๖ นายศุภเกียรติชัย    เลิศสิริโภคิน กรรมการผู้แทนศิาย์เก่า กรรมการ 
๑.๗ พระครูสุภัทรพรหมคุณ (เจริญ  ค าประเสริฐ) กรรมการผู้แทนพระภิกาุสงฆ ์ กรรมการ 
๑.๘ พระครูศิจิตรพิพัฒนโกศล (สุเศศน์    หอมนาน)   กรรมการผู้แทนพระภิกาุสงฆ ์ กรรมการ 
๑.๙  นายสุรพรรณ    แสนค าปา  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ       กรรมการ 

   ๑.๑๐ นายเจาฎา    สุทธิรักาา   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ        กรรมการ 
   ๑.๑๑ นายศุกร์ค า    ชุ่มมงคล   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ       กรรมการ 
   ๑.๑๒ นายชัยพร    เตขะโส   กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ        กรรมการ 
   ๑.๑๓ นายอดิศักด์ิ    ศุภการก าจร  กรรมการผู้ทรงคุณศุฒิ         กรรมการ 
   ๑.๑๔ นายประดิาฐ์    อินทะรังาี  กรรมการผู้ทรงคุณศุฒิ         กรรมการ 
   ๑.๑๕ นายเทียนชัย    ชนะพิมพ์   กรรมการผู้ทรงคุณศุฒิ         กรรมการ 
   ๑.๑๖ นายโกศิท    ไชยเมือง   กรรมการผู้ทรงคุณศุฒิ         กรรมการ 
   ๑.๑๗ นายสมปอง   พูลเพิ่ม                  ผู้อ านศยการศิทยาลัยเทคนิคเชียงค า     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี.../ 



 
- ๒ – 

 
มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกาา ส่งเสริม เสนอแนะ และสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

และตามมาตรฐานการอาชีศศึกาา พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา กระทรศงศึกาาธิการ  
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายสมปอง  พูลเพิ่ม ผู้อ านศยการศิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบัณฑิต  ใจกล้า รองผู้อ านศยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา รองผู้อ านศยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางสาศชศาลินี  สิงห์ค า      รองผู้อ านศยการฝ่ายศิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๒.๕ นายธันฐกรณ์  เตชะตน  หัศหน้าสาขางานยานยนต์  กรรมการ 
๒.๖ นายพงา์ศิริ  โฉมยา หัศหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง  กรรมการ 
๒.๗ นางสาศทิพศรรณ  ลาภยศ   หัศหน้างานการบัญชี/  กรรมการ 
                    หัศหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกาา 
๒.๘ นางสาศจินดา  ใจเจ็น หัศหน้าสาขางานคอมพิศเตอร์ธุรกิจ/  กรรมการ 

             หัศหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
     ๒.๙ นายศันชัย  ศงศ์เสนา      หัศหน้าแผนกศิชาเทคนิคพื้นฐาน     กรรมการ 
   ๒.๑๐ นายกรศิชญ์    ค ามา      หัศหน้าพัสดุ /หัศหน้างานปกครอง       กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางสาศรพีพร  เสาร์แดน      หัศหน้างานบริหารงานท่ัศไป /        กรรมการ 
                                             หัศหน้างานแนะแนศอาชีพและการจัดหางาน 
   ๒.๑๒ นายศันชัย    ศงศ์เสนา      หัศหน้าแผนกศิชาเทคนิคพื้นฐาน    กรรมการ 
   ๒.๑๓ นางสาศอัจฉรา  จงสุขสันติกุล หัศหน้างานการเงิน         กรรมการ 
   ๒.๑๔ นายมโนชา    กายอด     หัศหน้างานอาคารสถานท่ี     กรรมการ 
   ๒.๑๕ นายชัชศาลย์    โคตะบุตร    หัศหน้างานทะเบียน        กรรมการ 
   ๒.๑๖ นางสาศสรียา  สมัย           หัศหน้างานครูที่ปรึกาา        กรรมการ 
   ๒.๑๗ นายศุภภัทร  สายทิม         หัศหน้างานคศามร่ศมมือ              กรรมการ 
   ๒.๑๘ นางพรพิสัย  สีเทา            หัศหน้างานศิทยบริการและห้องสมุด /     กรรมการ 
        หัศหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ          
   ๒.๑๙ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา   หัศหน้างานศิจัยพัฒนา นศัตกรรมส่ิงประดิาฐ์ กรรมการ 
   ๒.๒๐ นายจักรกริช    กิ่งแก้ศ    หัศหน้างานโครงการพิเศาและบริการชุมชน   กรรมการ 
   ๒.๒๑ นายชูชล  สุธรรม      หัศหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกาา  กรรมการ 
   ๒.๒๒ นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ      หัศหน้างานสศัสดิการนักเรียน นักศึกาา กรรมการ 
   ๒.๒๓ นายบุญฐี  ศิชัยยา           หัศหน้างานอาชีศศึกาาระบบทศิภาคี  กรรมการ 
   ๒.๒๔ นางสาศอรศรรณ  แสงดาศ      หัศหน้าแผนกศิชาสามัญสัมพันธ์/  กรรมการ 
           หัศหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
   ๒.๒๕ นางสาศนฤมล  มีประเสริฐ      หัศหน้าสาขางานบัญชี/หัศหน้างานบุคลากร กรรมการ 
 

๒.๒๖ นายไพรัช.../   



 
 

- ๓ - 
 
   ๒.๒๖ นายไพรัช  กลัดส าเนียง          หัศหน้างานศัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
   ๒.๒๗ นายภูมิชาย  พุ่มศิเชียร         หัศหน้างานประชาสัมพันธ ์  กรรมการ 
   ๒.๒๘ นายพิเชาฐ์  ศรีค า        ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๒๙ นายธนากร  นิลภาทย์        ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๐ นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๑ นานเดชณรงค์  สนชาศไพร ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๒ นายศรันธร  กาต๊ิบ  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๓ นายนฤเบศ  ขานเพราะ  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๔ นายสุรจักร  ต๊ะผัด  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๕ นางสาศจริยา  ใจกล้า  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๖ นางสาศนิศารัตน์  เสมอ  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๗ ศ่าท่ีร้อยตรี ฐิติศัสส์  ตาเอื้อย ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๘ นางอรริมภา  ค ามา  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๓๙ นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๔๐ นายธีรภัทร  ณ น่าน  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๔๑ นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น  ครูพิเศาสอน    กรรมการ 
   ๒.๔๒ นางธมลศรรณส์  พงา์นภัสสรณ์ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่ศไป  กรรมการ 
   ๒.๔๓ นางสาศศารุณี  ช่างแต่ง  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร   กรรมการ 
   ๒.๔๔ นางจงจิตร  บัศงาม  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน   กรรมการ 
   ๒.๔๕ นางสาศสุทธิลักาณ์  ศงศ์ศรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน   กรรมการ 
   ๒.๔๖ นางสาศกัญญมล  หมอหล้า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายศิชาการ   กรรมการ 
   ๒.๔๗ นางสาศพรพิมล  ทองใบ  เจ้าหน้าท่ีงานศิทยบริการและห้องสมุด กรรมการ 
   ๒.๔๘ นายศิทศัส  อยู่ดี   เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กรรมการ 
   ๒.๔๙ นางสาศศราลักาณ์  เสือเพชร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกาา กรรมการ 

   ๒.๕๐ นางสาศศิรัญญา  สามัญแก้ศ เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี   กรรมการ 
   ๒.๕๑ นางสาศนรินรัตน์  ใจค า  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ   กรรมการ 
   ๒.๕๒ นายศีราชัน  แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ   กรรมการ 
   ๒.๕๓ นางสาศธัญญาภรณ์  ใจกล้า เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน   กรรมการ 
   ๒.๕๔ นายบุญมี  อรุณชัย           ท าหน้าท่ี  รองผู้อ านศยการฝ่ายแผนงานและคศามร่ศมมือ /  
                                                    หัศหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๕๕ นายนพรัตน์   มโนร า หัศหน้างานศางแผนและงบประมาณ /     
 หัศหน้าสาขาศิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    กรรมการและผู้ช่ศยเลขานุการ 
   ๒.๕๖ นางสาศชนัดดา  ตินะลา  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและคศามร่ศมมือ  กรรมการและผู้ช่ศยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี.../ 



 
 

- ๔ - 
 
 

 มีหน้าท่ี  พิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยด าเนินการ
ให้คณะครู และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  ได้มีส่ศนร่ศมในการเสนอแง่คิด และจัดท าโครงการ ศิเคราะห์โครงการ  
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล  แผนกลยุทธ์สถานศึกาา และมาตรฐานการอาชีศศึกาา พ.ศ.๒๕๕๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา  กระทรศงศึกาาธิการ  รศมท้ังสอดคล้องการพัฒนาจังหศัด 
แบบบูรณาการ และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เสนอต่อส านักงาน
อาชีศศึกาาจังหศัดพะเยา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีศศึกาา  
 

  ขอให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีด้ศยคศามศิริยะ  อุตสาหะ และอุทิศเศลาให้กับ
ทางราชการ เพื่อบรรลุตามศัตถุประสงค์  และเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่ ศันท่ี  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ส่ัง ณ ศันท่ี   ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                        

            (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
            ผู้อ านศยการศิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย สมาคมครู และผูป้กครอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / งานบริหารหารทั่วไป / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 4 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ให้วิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะใน    
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวทา 
การด าเนินงานของวิทยาลัย ตลอดจนให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ สมาคมครูและผู้ปกครอง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาตลอดจน ก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้คณะกรรมการวิทยาลัย ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 
5.3 เพื่อให้ก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
  การประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า สมาคมครูและผูป้กครอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาปกีารศึกษาละ    
2 ครั้ง 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า สมาคมครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อน
การด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  ห้องประชุมตึกวิทยบริการ  วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.2 ระยะเวลำ  
 - ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 

 -  ประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2562 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ระชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค าสั่ง  / /           

3 ด าเนินงานตามแผน / / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 ค่าใช้สอย   ......7,000........  บาท 
 ค่าวัสด ุ   ......3,000…...  บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 วิทยาลัยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปีการศกึษาละ 2 ครั้ง 
9.2 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า สมาคมครูและผู้ปกครอง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษา

และสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 

9.3 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน       
                                        

               ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน) 

                                                      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนด้านเทคโนยีการศึกษา และภาษาต่างประเทศ  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวนฤมล มีประเสริฐ / งานบุคลากร / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการปรับวิธีสอน โดยบูรณาการการจักการศึกษาวิชาชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อก าหนดสมรรถนะเฉพาะผู้เรียน สิ่งที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือหลักสูตรสาเหตุหนึ่ง
ของหลักสูตรอาชีวศึกษาคือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสอน  
5. วัตถุประสงค ์
            5.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

5.2 เพื่อให้ครสูามารถน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - ครู 38 คน เข้าร่วมการพัฒนาศกัยภาพครผูู้สอนด้านเทคโนยีการศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
            - สถานศึกษาร่วมการพฒันาศักยภาพครผูู้สอนด้านเทคโนยีการศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ 1 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน     / /       
2 ออกค าสั่ง       / /      

3 ด าเนินงานตามแผน      / / /     
4 สรุปและรายงานผล        /     

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,600  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่าลงทะเบียน (38 × 200)       เป็นเงินท้ังสิ้น   7,600   บาท 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติทีด่ีในการท างาน  
            9.2 น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

                             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายชัชวาลย์  โคตะบตุร / งานทะเบียน / ฝา่ยบรหิารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นนอน ดังนั้น การรับนักเรียนเข้าเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าพึงปฏิบัติ 
5. วัตถุประสงค ์
            5.1 เพื่อเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับสมัครให้กับนักเรียน นักศึกษา 

5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ สามารถก้าวไปสูส่ายอาชีพหรือสถานบันการศึกษา  

    ที่ตนต้องการต่อไป 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภำพ 
            - วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2563 

 

 

 

 



82 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน   / /         
2 ออกค าสั่ง     / /        

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่ากระดาษ         เป็นเงินท้ังสิ้น   3,000   บาท 
8.4 ค่าหมึกปริ้นเอกสาร   เป็นเงินท้ังสิ้น   1,500   บาท 
8.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     เป็นเงินท้ังสิ้น      500  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100  
            9.2 วิทยาลัยฯ สามารถรับสมคัรนักเรียน นักศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

                             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายชัชวาลย์  โคตะบุตร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการส่งผลการเรียน  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายชัชวาลย์  โคตะบตุร / งานทะเบียน / ฝา่ยบรหิารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           ตามที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา
นั้น เพื่อเป็นการแจ้งรายละเอียดของผลการเรียนท่ีนักเรียน นักศึกษา ได้เรียน โดยที่ผู้เรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถทราบข้อมูลผลการเรียนเบื้องต้น และสามารถแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึนไป 
5. วัตถุประสงค ์
            5.1 เพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน   
 5.2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดียิ่งข้ึน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - จ านวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
6.2 เชิงคุณภำพ 
            - จ านวนนักเรียน นักศกึษา ออกกลางคันลดน้อยลง 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค าสั่ง    / /         

3 ด าเนินงานตามแผน    / / /       
4 สรุปและรายงานผล       / /     

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่ากระดาษ         เป็นเงินท้ังสิ้น     400   บาท 
8.4 ค่าซองจดหมาย   เป็นเงินท้ังสิ้น     100   บาท 
8.6 ค่าหมึกปริ้นเอกสาร   เป็นเงินท้ังสิ้น   1,500  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ของผู้ขาดเรียนลดลง  
            9.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดน้อยลง 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

                             

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายชัชวาลย์  โคตะบุตร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการมอบใบประกาศนยีบัตร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายชัชวาลย์  โคตะบตุร / งานทะเบียน / ฝา่ยบรหิารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน ปวช. และ ปวส.  ย่อมมีความยินดีในความส าเร็จในการศึกษาวิชาชีพ

ของตนเอง และพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ท่ีตนเองต้องการ  การมอบ    ใบประกาศนียบัตร

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จึงเป็นวิธีการที่แสดงถึงการสร้างขวัญ ก าลังใจ และความภาคภูมิใจ ความส าเร็จของนักเรียน 

นักศึกษา และเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง ครู นักเรียน และสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาและสามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือ 

     สถาบันการศึกษาท่ีตนต้องการต่อไป 

 5.2 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - จ านวนนักเรียน นักศึกษาจ านวน    230 คน ท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

6.2 เชิงคุณภำพ 
            - นักเรียน นักศึกษาจ านวน  200  คน ท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน   / /         
2 ออกค าสั่ง      / /       

3 ด าเนินงานตามแผน      / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่าอาหารว่าง         เป็นเงินท้ังสิ้น   5,000   บาท 
8.4 ดอกไมโ้บเก ้    เป็นเงินท้ังสิ้น   3,000   บาท 
8.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     เป็นเงินท้ังสิ้น   2,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2562  
            9.2 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

                             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายชัชวาลย์  โคตะบุตร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการจดัท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายภูมชาติ  พุ่มวิเชียร / งานประชาสัมพันธ์/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้ครู นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องมีการจัดท าเอกสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิทยาลัย เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางวิทยาลัย  
5.2 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 5.3 เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - มีจ านวนป้ายประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมงานต่าง ๆ เพียงพอ ประมาณ 30 ป้าย ต่อป ี

6.2 เชิงคุณภำพ 

            - สามารถประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึงชัดเจน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค าสั่ง  / / /          

3 ด าเนินงานตามแผน / / / / / / / / / / / / 
4 สรุปและรายงานผล        / / / / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)       เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่าเอกสารและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์      เป็นเงินท้ังสิ้น   30,000   บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

                             

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการจดัซื้อเครื่องตัดกิ่งไม ้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายมโนชา  กายอด/ งานอาคารสถานท่ี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีหน้าที่ในการดูแลและให้บริการระบบสาธารณูปโภคในด้าน   

ต่าง ๆ   รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือส าหรับตัดแต่ง

กิ่งไม้โดยเฉพาะเพื่อให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว  โดยเครื่องมือตัดแต่งกิ่งไม้เดิมในงานอาคารสถานที่เป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้แบบ

ใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้มอเตอร์เป็นตัวส่งก าลังท าให้ใช้ได้ไม่นานก็ช ารุดต้องมีการซ่อมอยู่เป็นประจ า 

 ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่ได้จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการงานอาคาร

สถานท่ีในการดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อใช้เป็นงบประมาณโครงการจัดซื้อจดัซื้อเครื่องตัดแต่งก่ิงไมแ้บบเครื่องยนต์ ประจ าปีงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2563  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - มีการจัดซื้อเครื่องตดัแต่งกิ่งไมแ้บบเครื่องยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

6.2 เชิงคุณภำพ 

            - เพื่อใช้เป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 เครื่องตดัแต่งกิ่งไม้แบบเครื่องยนต์               เป็นเงินท้ังสิ้น   6,000   บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 ค่าเครื่องตัดแต่งก่ิงไม้แบบเครื่องยนต์  ใช้ในงานอาคารสถานท่ี                        
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   แบบสอบถาม 
 

                             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายมโนชา  กายอด) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการจดัป้ายแผนภูมบิอกสถานท่ีวิทยาลัยและป้ายบอกอาคาร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายมโนชา  กายอด/ งานอาคารสถานท่ี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นหน่วยงานราชการ
ที่มีผู้คนสามารถเข้ามาตดิต่อ ราชการ  หรือใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรมในด้านตา่ง  ซึ่งบางครั้งผู้ที่เข้ามา  ไม่ทราบว่าจะต้องไป
ติดต่อสถานท่ีใด 
 ทางงานอาคารสถานท่ีจึงได้จัดท าโครงการ จัดป้ายแผนภูมิบอกสถานท่ีวิทยาลัยและป้ายบอกอาคารเพื่อความสะดวก 
ส าหรับผู้มาใช้บริการของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   
5. วัตถุประสงค ์

5.1.  เพือ่เป็นป้ายบอกสถานท่ีวิทยาลัยและป้ายบอกอาคารภายในวทิยาลัยเทคนิคเชียงค า 

 5.2.  เพื่อเพ่ิมปรมิาณและคณุภาพผู้เรียน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - เพิ่มปริมาณและคณุภาพผู้เรยีน 

6.2 เชิงคุณภำพ 

            - เพือ่เป็นป้ายบอกสถานท่ีวิทยาลัยและป้ายบอกอาคารภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 

8.1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อน                    เป็นเงินท้ังสิ้น   10,000   บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 ประตูบานเลื่อนหอประชุมตึกอ านวยการได้รับการซ่อมแซม  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   แบบสอบถาม 

                             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายมโนชา  กายอด) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการเสรมิสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายมโนชา  กายอด/ งานอาคารสถานท่ี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วประเทศ ใน 4 มาตรการ พร้อมทั้งจัดโครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนรวมและตระหนักต่อปัญหาขยะ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟมบรรจุอาหารในภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วประเทศ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการพลาสติก ได้
พิจารณาเป้าหมาย การด าเนินงานและร่างแผนจัดการขยะพลาสติก 20 ปี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการลด 2. 
มาตรการเลิก 3.มาตรการ นวัตกรรมใหม่ และ 4 มาตรการคัดแยกและก าจัดอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งยังได้จัดโครงการท าความดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและตระหนักต่อปัญหาขยะ ใน 5 กิจกรรม คือ 1.มาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2.รณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมอาหารในทางงานอาคารสถานที่
จึงได้จัดท าโครงการ จัดป้ายแผนภูมิบอกสถานที่วิทยาลัยและป้ายบอกอาคารเพื่อความสะดวกส าหรับผู้มาใช้บริการของ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าพื้นที่สวนสัตว์ และ 5.การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ซึ่งการรณรงค์
ดังกล่าวเป็นการท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทะเลดีขึ้น เนื่องมาจากขยะ
พลาสติกมีปริมาณลดลงและได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   จึงท าให้เกิดโครงการ  เสริมสร้างจิตส านึกและ
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. วัตถุประสงค ์

 เพื่อใช้เป็นงบประมาณเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563  ในการด าเนินโครงการดังนี ้
 5.1.  จัดหาถังขยะแยกประเภทขยะ 
 5.2.  ให้ความรู้แก่บุคลากรและนกัเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าในการเสริมสร้างจติส านึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - มีการจัดซื้อถังขยะแยกประเภทเพื่อใช้ลดการใช้คัดแยกขยะภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
- ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรยีนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าในการเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ใน 

การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.2 เชิงคุณภำพ 

            - วิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีถังขยะส าหรับกรคดัแยกขยะที่เพียงพอประจ าปีงบประมาณ  2563 
            - บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามจีิตส านึกและความรู้ในการผลติและบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 
 8.1. ถังขยะสีแยกประเภทขยะ                                   เป็นเงินทัง้สิ้น    29,000  บาท 
 8.2. ป้ายรณรงคโ์ครงการ                                         เป็นเงินท้ังสิ้น      1,000  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

   9.1  ถังขยะสีแยกประเภทขยะ 

               9.2.  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ  80 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายมโนชา  กายอด) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรียน 4  และหอประชุมตึกอ านวยการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายมโนชา  กายอด/ งานอาคารสถานท่ี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยเพดานและหลังคาอาคารเรียน  4 และหอประชุมตึกอ านวยการ ช ารุดและมีช่องว่างท าให้นกพิราบเข้าไป

อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากสร้างความร าคาญให้แก่นักเรียน  ที่ท าการเรียนบนช้ัน  4  และเข้าร่วมกิจกรรมในตึกอ านวยการ  อีก

ทั้งยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเนื่องจากมูลของนกพิราบและสร้างความสกปรกให้กับพ้ืนท่ีโดยรอบ   

ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่ได้จัดท าโครงการท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรียน  4 และ

หอประชุมตึกอ านวยการ เพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานต่อไปและเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการท า

กิจกรรมต่อไป 

  5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อใช้เป็นงบประมาณโครงการท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรยีน 4 และหอประชุมตึก
อ านวยการประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรียน 4 และหอประชุมตึกอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

6.2 เชิงคุณภำพ 

            - เพื่อใช้เป็นงบประมาณท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรียน 4 และหอประชุมตึกอ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าประจ าปีงบประมาณ  2563 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  75,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 
 8.1. ค่าจ้างเหมา                                   เป็นเงินท้ังสิ้น    75,000  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

   9.1  ท าตาข่ายกันนกพิราบและซ่อมหลังคางานอาคารเรยีน 4 และหอประชุมตึกอ านวยการไดร้ับการซ่อมแซม 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายมโนชา  กายอด) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 

 

 
 



98 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการจดัซื้อนาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏิบตัิหน้าที่ของยามรักษาการณ ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายมโนชา  กายอด/ งานอาคารสถานท่ี/ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานอาคารสถานที่  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงาน      
การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  การจัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ  ก็เป็นอีกหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  และต้องมีเวรยามในการตรวจตราดูแลอยู่
ตลอดเวลา  ของยามรักษาการณ์ซึ่งจะต้องมีการเดินตรวจตราตามช่วงเวลาและต้องมีการลงเวลาโดยใช้นาฬิกายาม  เป็นการ
ตรวจเช็ดเวลา  โดยนาฬิกาเดิมได้ชารุดเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน  จึงต้องมีการเปลี่ยนนาฬิกาใหม่เพื่อให้การท าหน้าเวรยาม
ของยามรักษาการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่จึงได้จัดท าโครงการ  จัดซื้อนาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์     
มาทดแทนของเดิมที่ชารุดเสียหายไปเนื่องจากการใช้งาน  เพื่อให้การท าหน้าเวรยามของยามรักษาการณ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อใช้เป็นงบประมาณจัดซื้อนาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏิบตัิหน้าที่ของยามรักษาการณ์   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- จัดซื้อนาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏบิัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์   มาทดแทนของเดิมที่ชารุดเสียหาย 
6.2 เชิงคุณภำพ 

            - เพื่อใช้เป็นงบประมาณจัดซื้อนาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏบิัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์   มาทดแทนของเดิมที่ชารุด
เสียหายไปเนื่องจากการใช้งาน  เพื่อให้การท าหน้าเวรยามของยามรักษาการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิทยาลัยเทคนิคเชียง
ค าประจ าปี งบประมาณ 2563 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 
 8.1. ค่านาฬิกาแบบลงเวลายามรกัษาการณ์                 เป็นเงินทัง้สิ้น    20,000  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

   9.1  นาฬิกาส าหรับลงเวลาปฏบิัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์    

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายมโนชา  กายอด) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบณัฑติ  ใจกล้า)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนารถประหยัดน้้ามันเช้ือเพลิง Honda Econo Challenge 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายพิเชษฐ์  ศรีค้า / สาขาวิชาช่างยนต์/ ฝ่ายวิชาการ                                
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 3 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ควรจะได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้มา 

เพื่อสร้างรถประหยัดน้้ามันเช้ือเพลิงขึ้นมาและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้เช้ือเพลิงอย่าง

ประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการรถประหยัดน้้ามันเช้ือเพลิง Honda Econo Mileage 

Challenge ปีท่ี 23 ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อจัดท้ารถประหยัดน้้ามันเช้ือเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัประเทศ 
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกดิทักษะด้านงานจักรยานยนต์สามารถน้าความรูท้ี่ได้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
ได้รถประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง ประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาด 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 ผู้เรยีนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์งานส่งก้าลังรถยนต์และสามารถน้าความรู้ทีไ่ด้เรียนมา     

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม- เดอืนธันวาคม 2562 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง  /            

3 ด้าเนินงานตามแผน / /           
4 สรุปและรายงานผล  /           

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..50,100.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
ล้าดับ รายการ จ้านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคา 

1 ยางนอกรถประดิษฐ ์ 3 เส้น 700 2,100 
2 ยางนอกรถตลาด 2 เส้น 550 1,100 
3 กล่องควบคุมเครื่องยนต ์ 2 กล่อง 4,000 8,000 
4 วัสดุสา้หรับจดัท้าโครงสร้าง/ตัวถังรถประดิษฐ ์ 1 ล้า 25,000 25,000 
5 ชุดดิสเบรก 3 ชุด 1,500 4,500 
6 ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง 2 ลูก 1,200 2,400 
7 อุปกรณ์ควบคมุแรงดัน 2 ชุด 3,500 7,000 

รวม 50,100 
   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์และสามารถน้าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น    

ร้อยละ 70                       
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน      - การสังเกต 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายพิเชษฐ์  ศรีค้า) 

                                                  

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)    

     รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชการ 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ้านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค้า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อก้าวสู่อาชีพ Echo VE (แอพพลิเคชั่น Echo English)  

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายศุภภัทร  สายทิม / แผนกสามัญสมัพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที ่1 คุณลักษณะของผู้สา้เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1  ด้านความรู ้
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติภาษา
เป็นสิ่งส้าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ้าเป็นในการใช้ชีวิตประจ้าวัน  เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันก็เป็นสิ่งจ้าเป็นเช่นกันเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับโลก  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้ที่ได้ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นก้าลังส้าคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตน ครอบครัว 
ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาภาษาจึงเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งท่ีบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้ามีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจ้าเป็นในการจัดท้าโครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพ Echo VE 
(แอพพลิเคช่ัน Echo English)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   และเพื่อใช้ในการ
ประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 

5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
5.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น Echo English 
 
 
 



104 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - ร้อยละ 80 ผู้เรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวนั 
 - ร้อยละ 80 ผู้เรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝเ่รียนและรักการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 - ร้อยละ 80 ผู้เรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพในอนาคต 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ผู้เรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษาค้านึงถึงความส้าคญัการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วมโครงการ 
 - ผู้เรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษาเป็นบคุคลใฝ่เรยีนใฝ่รู้และรกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                
 - ผู้เรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่ อาคาร 6  / หอประชุมอาคารอ้านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

7.2 ระยะเวลำ วันท่ี 23 เดือนสิงหาคม  2563  ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ระชุมเตรียมงาน     / / /      
2 ออกค้าสั่ง         /     

3 ด้าเนินงานตามแผน         / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..3,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น     2,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ้าวันเพิม่

มากขึ้น 
9.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมี

ความมั่นใจในตนเอง 
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9.3 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายศุภภัทร  สายทิม) 

          

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางอรริมภา  ค้ามา / แผนกสามัญสมัพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที ่1 คุณลักษณะของผู้สา้เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1  ด้านความรู ้
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1  กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและ
นานาชาติ ภาษาเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ้าเป็นในการใช้ชีวิตประจ้าวัน  
เทคโนโลยีในปัจจุบันก็เป็นสิ่งจ้าเป็นเช่นกันเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่ได้ช่ือว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นก้าลังส้าคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตน ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีนจึงเป็นสิ่งส้าคัญยิ่งที่
บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้ามี
หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจ้าเป็นในการจัดท้าโครงการ
พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และเพื่อใช้
ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจากกิจกรรมส่งเสริมของวันคริสต์มาศและวันตรุษจีนได้ 

5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
5.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ผู้เรยีน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
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 - ร้อยละ 80 ผู้เรยีน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝเ่รียนและ
รักการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

 - ร้อยละ 80 ผู้เรยีน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ผู้เรียน ค้านึงถึงความส้าคัญการพัฒนาส่งเสรมิการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ 
 - ผู้เรียน เป็นบคุคลใฝ่เรยีนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                
 - ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการศกึษาต่อและประกอบอาชีพ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่ อาคาร 6  / หอประชุมอาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

7.2 ระยะเวลำ วันท่ี 24 เดือน ธันวาคม  2562   
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง   /           

3 ด้าเนินงานตามแผน   /          
4 สรุปและรายงานผล    /         

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น..3,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น     1,500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น     1,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการตดิต่อสื่อสารในชีวิตประจ้าวันเพิ่มมากข้ึน 
9.2 ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 
9.3 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นางอรริมภา  ค้ามา) 

          

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

   

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ stem  
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายกรวิชญ์ ค้ามา  , นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม / แผนกสามัญสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ .1.1 ด้านความรู ้

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1    กลยุทธ์ที่ 1 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงค้านวณการเกิดสุริยุปราคาที่ต้าบลหว้ากอ  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันท่ี   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร้าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ น้าเสนอความรู้และนันทนาการต่าง ๆ 

จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าจึง

จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาต่าง ๆ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท้าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์   มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน้าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้จริง  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
5.2 เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์
5.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.4 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตาม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

6.2 เชิงคุณภำพ 
 -  นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 -  นักเรียนไดร้่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่   หอประชุมวิทยาลยัเทคนิคเชียงค้า 

7.2 ระยะเวลำ 29 กรกฎาคม 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน     / /       
2 ออกค้าสั่ง        /      

3 ด้าเนินงานตามแผน       / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..3,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น     2,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรยีนวิทยาศาสตร ์
9.3 ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.........................................................…… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นายกรวิชญ์ ค้ามา) 

 

 

     ลงช่ือ.........................................................…… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                          รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา / แผนกสามัญสมัพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผูส้้าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1 ด้านความรู ้
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1    กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           ชาติไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ทั้งทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจและสืบทอด
สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาติต่อไป 
       มารยาทไทย เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยท่ีบรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก้าหนดขึ้นและ
ดัดแปลงแก้ไขสืบทอดกันมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล็งเห็นความส้าคัญของมารยาทไทยจึงได้
จัดท้าโครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม โดยมีการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ข้ึนมาโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า 
“มารยาทน้ันส้าคัญไฉน” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มารยาทงาม เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นักเรียน นักศึกษาสามารถน้าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันได้อย่างงดงาม  ถูกต้อง และเหมาะสมกับความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป   
5. วัตถุประสงค ์

5.1.เพื่อจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
5.2.นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทท่ีดี  สุภาพ  เรียบร้อย 
5.3.นักเรียน นักศึกษา มีจิตส้านึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
5.4.นักเรียน นักศึกษา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า  
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จ้านวน 50  คน 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ งบประมาณปี 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง  / /           

3 ด้าเนินงานตามแผน  / / /         
4 สรุปและรายงานผล     /        

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..3,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น     2,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า มีความรู้ทีไ่ดร้ับมาพัฒนาตนเองด้านมารยาทไทยและสามารถ

น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน     - สังเกต 
 

      

     ลงช่ือ................................. ........................…… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นางพรพิสัย  สีเทา) 
 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                          รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวตัิศาสตร์ชาติไทย 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา / แผนกสามัญสมัพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผูส้้าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1 ด้านความรู ้
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1    กลยุทธ์ที่ 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
           กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นพลเมือง ท่ีดี และเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการจัดการศึกษา เรื่อง การ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้างจิตส้านึกความเป็นไทยให้นักศึกษาประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติ ไทย หรือบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
          ในการนี้ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอ
เมืองมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความส้าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริม
คุณธรรม และสร้างจิตส้านึกความเป็นไทยให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็น
ไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และสร้างจิตส้านึก รักชาติ และส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยจึงจัดท้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยข้ึน               
5. วัตถุประสงค ์
         5.1.เพื่อจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
         52 เพื่ อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ของชาติ ไทย ความรักชาติ  เทิดทูนสถาบัน                       
พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย 
         5 3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
         5.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
 
 
 
 



115 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน (ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
 

6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน (ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จ้านวน  300  คน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง  / /           

3 ด้าเนินงานตามแผน  / / /         
4 สรุปและรายงานผล     /        

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..1,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น       500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน (ระดับช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า มีความรู้ที่ไดร้ับมาพฒันาตนเอง

ด้านหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยและใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน    - สงัเกต 
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     ลงช่ือ.........................................................…… ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        (นางพรพิสัย  สีเทา) 

                                                
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                          รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการร้าลึกสุนทรภูเ่ชิดชูวรรณศิลป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / แผนกสามัญสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 ดา้นคุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ .1.1 ด้านความรู ้

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1   กลยุทธ์ที่ 1 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตส้านึกให้  คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส้าคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวัน
จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก ตลอดจน      ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาไทยได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวี
เอกของไทยรวมทั้ง    ยังถือเป็นวันภาษาไทยอีกด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าจึงจัดท้าโครงการร้าลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์
และ    วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียนเห็นถึงความส้าคัญของ
ภาษาไทยและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรยีนนักศึกษา 
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผลสมัฤทธ์ิผลดยีิ่งข้ึน 
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลอดจน

ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู ่
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 -  ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
6.2 เชิงคุณภำพ 
 -  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส้าคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  นักเรียนไดร้ับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 -  นักเรียนมีจิตส้านึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 -  นักเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได ้

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  อาคารเรียน 6 , หอประชุมวิทยาลยัเทคนิคเชียงค้า 

7.2 ระยะเวลำ 29 กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน   /          
2 ออกค้าสั่ง     /         

3 ด้าเนินงานตามแผน     / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..3,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 500 บาท 
8.2 ค่าวัสด ุ             เป็นเงินท้ังสิ้น     2,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงออกด้านความคดิสร้างสรรค์และมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตส้านึกท่ีดีในการร่วมอนรุักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน ) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                          รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการความร่วมมือในการฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ  นายบุญฐี  วิชัยยา / งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำยของ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปี 2562-2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เกดิความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เกิดองคค์วามรู้ใหม่ คดิค้น 
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม   
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจดัการศกึษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าเป็นสถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัด
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แนวทางในการจัดอาชีวศึกษา
รูปแบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และการ
ยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน  ฉะนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาจะ ต้องท้าการส่งตัว นักเรียน–นักศึกษา  
ฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ  และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร             ทวิภาคี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้  ความ
เข้าใจ มีประสบการณ์ในการท้างาน และสามารถน้าไปประกอบวิชาชีพได้  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู ้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการท้างานอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
5.2 เพื่อผลิตก้าลังคนให้มีความเปน็สากล และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

-ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกงานในสถานประกอบการ  จ้านวน  250 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

-นักเรียน-นักศึกษา มีประสบการณ์ในการท้างาน และสามารถน้าไปประกอบวิชาชีพได ้ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า/สถานประกอบการ 
7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่ เดือนตลุาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
 
 
 



121 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค้าสั่ง        / /     

3 ด้าเนินงานตามแผน        / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าวัสดุจัดท้าเอกสาร    เป็นเงินท้ังสิ้น  5,000  บาท 
8.2 ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง   เป็นเงินท้ังสิ้น  4,000  บาท 
8.3 ค่าป้ายโครงการ   เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000  บาท  

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจดัการเรียน-การสอน มีคณุภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายบุญฐี  วิชัยยา) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า) 

               รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

          ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการจดัหาสื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา้ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายบุญฐี  วิชัยยา / งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจา้ 
  โครงการเฉพาะกจิ 

  3.ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำยของ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562-2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เกดิความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เกิดองคค์วามรู้ใหม่ คดิค้น 
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม   
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจดัการศกึษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าได้ประสานงานและท้าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
นักเรียน นักศึกษา และต้องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ได้เห็นความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท้าโครงการจั ดหาสื่อ
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
5. วัตถุประสงค ์

เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการสร้างความเข้าใจในงานวิชาการและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
มีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในประชาสัมพันธ์งานวิชาการ และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า   

6.2 เชิงคุณภำพ 
ฝ่ายวิชาการ มสีื่อประชาสัมพันธ์งานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง  /            

3 ด้าเนินงานตามแผน /            
4 สรุปและรายงานผล  /           

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..22,000.... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  แผ่นป้าย Pull frame (ขนาด 2.3 x 4.3 เมตร)  จ้านวน 1 ป้าย    เป็นเงินทั้งสิ้น        4,264  บาท 

8.2  ลวดอลูมิเนียมเส้นแบน ขนาด 15x1 มม. (1 กก.) จ้านวน 12 เส้น   เป็นเงินทั้งสิ้น    6,000  บาท 
8.3 เส้นอลูมิเนยีมรางสอดป้าย ขนาด 2 น้ิว (3 เมตร) จ้านวน 8 เสน้    เป็นเงินทั้งสิ้น     7,200  บาท 
8.4 เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 น้ิว หนา 1.2 มม. จ้านวน 14 เส้น    เป็นเงินทั้งสิ้น    4,536  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
ฝ่ าย วิช าการมี สื่ อป ระชาสั มพั น ธ์ เพื่ อสร้ างความ เข้ า ใจ ใน งานวิชาการและการจั ดการอาชีวศึ กษ า                    

ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายบุญฐี  วิชัยยา) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า) 

               รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

          ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการขยายและยกระดับคณุภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายบุญฐี  วิชัยยา / งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำยของ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจดัการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ปี 2562-2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เกดิความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เกิดองคค์วามรู้ใหม่ คดิค้น 
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม   
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจดัการศกึษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาใน ระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง 

สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และ การยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ เจ้าของสถาน
ประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ครูนิเทศ  ผู้ปกครอง นักศึกษา–นักศึกษา  รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคณุภาพไดม้าตรฐาน 
5.2 ผลิตก้าลังคนให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ในการจัด การเรียน-การสอน 
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธรุกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน   

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

ผู้เข้าร่วม โครงการ ยกระดับคณุภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จ้านวน  100 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

ผู้บริหาร  ครูนิเทศ  นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง  ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการการเรยีนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า/สถานประกอบการ 
7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่ เดือนตลุาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
7.3 กจิกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน      / /      
2 ออกค้าสั่ง         / /    

3 ด้าเนินงานตามแผน          / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..25,000.... บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าวัสดุจัดท้าเอกสาร     เป็นเงินท้ังสิ้น  7,000  บาท 
8.2 ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง   เป็นเงินท้ังสิ้น       15,000  บาท 
8.3 ค่าป้ายโครงการ   เป็นเงินท้ังสิ้น   2,000  บาท  

8.4 ค่าอื่นๆ   เป็นเงินท้ังสิ้น   1,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคณุภาพไดม้าตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9.3 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการบริหารจดัการ  การเรียน-การสอน อาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.4 มีเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น  

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายบุญฐี  วิชัยยา) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า) 

               รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

          ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา / งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีมีความรู้ คู่คณุธรรม น้าความรู้ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด้าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

ราชด้ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  30  ปี  ที่พระองค์ทรงเน้นย้้าแนวทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง
เพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลักความพอประมาณ  การค้านึงถึ งการมีเหตุผล  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท   ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการด้ารงชีวิต 
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการจัดการศึกษา
จึงมุ่งเน้นท่ีการบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อด้าเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
5.2 เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จ้านวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- มีครูแกนน้า ร้อยละ 30  ของครูทั้งหมด 
- มีนักเรียนแกนน้า อย่างน้อย 20 คน 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
 - วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าสามารถขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถานศึกษา 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

 - การขับเคลื่อนสูส่ถานศึกษา 4 ด้าน ในปีงบประมาณ 2563 

  1. ด้านการบริหารจดัการ 

  2. ด้านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

  3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

  4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศกึษา 

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง   /           

3 ด้าเนินงานตามแผน   / / / / / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท) 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 วิทยากร (1 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท)  เป็นเงินท้ังสิ้น  1,800  บาท 
8.2 ป้ายศูนย์ / ป้ายผังแสดงแหลง่เรียนรู ้ เป็นเงินท้ังสิ้น         2,000  บาท 
8.3 ค่าวัสด ุ    เป็นเงินท้ังสิ้น  6,200  บาท  

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าสามารถขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                    รองผู้อ้านวยการฝา่ยวิชาการ 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียนใหม ่ระดับ ปวช. 1  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม / งานพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏบิัติต่าง ๆ    
ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท้างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏบิัติต่าง ๆ    
ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท้างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ด้ำน  ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่  2 ด้านหลักสตูรและการจดัการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย

แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ 

เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้าน

การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับ

ระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาผู้ประกอบการ / เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด้าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ในระดับ ปวช. และน้านักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ทุกแผนก วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จึงได้สนองนโยบายโดยน้านักเรียนทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้น้าความรู้ที่เรียนมาน้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ นักเรียนในระดับช้ัน ปวช. 1 นักเรียนนักศึกช้ันปวช.1 ทั้งหมดได้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
6.2 เชิงคุณภำพ นักเรียนในระดบัช้ัน ปวช. 1 มีแนวทางในการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
7.2 ระยะเวลำ 16 – 31  พ.ค. 2561 ณ. สถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน  /           
2 ออกค้าสั่ง         /     

3 ด้าเนินงานตามแผน        /     
4 สรุปและรายงานผล         /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..20,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 สาขาวิชาช่างยนต ์  เป็นเงินท้ังสิ้น 6,000  บาท 
8.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  เป็นเงินท้ังสิ้น 4,000 บาท 
8.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000 บาท 
8.4 สาขางานการบญัช ี  เป็นเงินท้ังสิ้น 4,000 บาท 
8.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000 บาท 
8.6 สาขาวิชาช่างเชื่อม  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรูต้ามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์และนา้ความรู้ที่เรียนมา

น้าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบตังิานจริง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

  - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม) 

      

                                         

    ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า) 

                      รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

             ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 

       ( นายสมปอง   พูลเพิ่ม ) 

                      ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวจริยา  ใจกล้า / งานหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวชิาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจา้ 
  โครงการเฉพาะกจิ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3 กลยุทธ์ที่ 5 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2  ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นแนวทางในการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะ
เตรียมตัวท่ีจะเข้าศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาต่อไป สามารถน้าผลการเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ โอนเพื่อนับจ้านวนหน่วยกิตสะสม
หลังจากท่ีสมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการเข้าสู่หลักสตูรอาชีวศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.3 เชิงปริมำณ 
-  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา จ้านวน 80 คน 
-  จ้านวนสาขาวิชาที่ท้าการจัดการเรียนการสอน  3  สาขาวิชา 

6.4 เชิงคุณภำพ 
      -  ปริมาณผูเ้รียนเพิ่มมากข้ึน มีศักยภาพและประสิทธิภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ เดือนมีนาคม-เมษายน 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค้าสั่ง  /            

3 ด้าเนินงานตามแผน  / /     / / /   
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..17,000.... บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  กระดาษถ่ายเอกสาร  ขนาด A4, 80 แกรม (500 แผ่น)  เป็นเงิน         1,500  บาท 

8.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน      
 - แผนกบัญชี     เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500  บาท 
 - แผนกไฟฟ้า     เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500  บาท 
 - แผนกช่างยนต์     เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500  บาท 
 - แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500  บาท 
8.3 กระดาษท้าปกสี  ชนิดหนา เอ4  เป็นเงินทั้งสิ้น   500  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ได้รับความรู้รายวิชาชีพ และน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน   
9.2 สรุปผลการด้าเนินงานตามโครงการ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินโครงการ 

                                

               ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นางสาวจริยา  ใจกล้า) 

        

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

             รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 



135 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่นักเรยีน นักศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายวรันธร กาติ๊บ / งานหลักสตูรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 5 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ ควรจะได้รับความรู้ และแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน วิธีการ ระเบียบแบบแผนใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์ต่างตามสาขา จากผู้ปฏิบัติงาน  

หรือผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขานั้น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากครูผู้สอนซึ่งจะท้าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด  

แนวปฏิบัติที่หลากหลายมากข้ึนสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 

5.2 เพื่อให้ผู้เรียน ได้แนวคิดหลากหลาย น้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. จ้านวนไม่ต่้ากวา่  600 คนเข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนไดร้ับความรู้ สามารถน้าไปใช้งานในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้อง 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ เร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563  
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค้าสั่ง  / /           

3 ด้าเนินงานตามแผน   / / / / / /   /   /   /  
4 สรุปและรายงานผล    / / / / /   /   /   /   / 

หมายเหตุ  แผนกชา่งยนต์, แผนกช่างไฟฟ้า, แผนกช่างอิเล็กทรอนกิส์, แผนกการบัญชี และแผนกคอมพวิเตอร์ธุกจิ ด้าเนินงานภาคเรียนที่ 2/2562 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด)ุ 
 

ที ่ แผนก 

ค่ำ
ตอ

บแ
ทน

วิท
ยำ

กร
 

ป้ำ
ยไ

วน
ิล 

ขอ
งที่

ระ
ลึก

 

รว
ม 

1 ช่างยนต์ 1,200 360 340 1,900 
2 ช่างไฟฟ้าก้าลัง 1,200 360 340 1,900 
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 1,200 360 340 1,900 
4 การบัญช ี 1,200 360 340 1,900 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1,200 360 340 1,900 
6 ค่าติดตามสรุปโครงการประเมินผล (งานหลักสตูร) 500 

รวม 10,000 
 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมที่ทางวิทยาลัยจัดให้         

9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายวรันธร กาติ๊บ) 
                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                        รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
   

   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ้านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

โครงการนิเทศครผูู้สอนตามรายวชิา 
 

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวจินดา  ใจเจ็น / งานหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวชิาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความส้าคัญงานหนึ่งของการจัดและการบริหารการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุน

และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา การนิเทศจะประสบความส้าเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เข้าใจเกี่ยวกับ
การนิเทศโดยละเอียด การนิเทศการสอนนับว่ามีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาครูสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตามรายวิชา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิถึงกระบวนการจัดท้านิเทศการสอนภายในวิทยาลัยฯ  

5.2 เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาของการนิเทศภายในวิทยาลัยฯ  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

-  นิเทศติดตามการสอนของครู จา้นวน 36 คนต่อภาคเรียน และแต่ละภาคเรียนต่อรายวิชา 
6.2 เชิงคุณภำพ 

-  ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ  
ภาคเรยีนที่ 2/62 ระว่างวันท่ี  1-31 ม.ค. 2562 และภาคเรียนที่ 1/63 ระหว่างวันท่ี 1-31 ส.ค.  2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน     / /       
2 ออกค้าสั่ง       /       

3 ด้าเนินงานตามแผน      / / /   /   /   /  
4 สรุปและรายงานผล             /   / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..1,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร  ขนาด A4, 80 แกรม (500 แผ่น)  เป็นเงินทั้งสิ้น        500  บาท 
8.2 กระดาษท้าปกสี  ชนิดหนา เอ4    เป็นเงินทั้งสิ้น        200  บาท 
8.3 ค่าใช้สอย      เป็นเงินทั้งสิ้น        300  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 

                                      

             

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นางสาวจินดา  ใจเจ็น) 

                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

   

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวจินดา  ใจเจ็น/งานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นับเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ให้

ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้านอย่างเต็ม

ศักยภาพนั้นจ้าเป็นต้องมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะ

เนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการ

เรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าได้เล็งเห็นความส้าคัญของการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพก้าลังคนของประเทศ 
5.2 เพื่อการจัดการเรียนดา้นอาชีวศึกษาให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูร้อยละ 80 มีการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการวัดและประเมินผลออนไลน ์

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - สามารถจดัท้าแผนและประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 - สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน  / /          
2 ออกค้าสั่ง     /         

3 ด้าเนินงานตามแผน     / / /      
4 สรุปและรายงานผล        /     

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..12,400.... บาท   
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

 8.1. ค่าวิทยากร ( 2 X 1000 X 2 )   เป็นเงิน 4,000 บาท 
8.2  ค่าอาหารกลางวัน ( 45 X 1  X 50)  เป็นเงิน 2,250 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง ( 45 X 25 X 2)   เป็นเงิน 2,250 บาท 
8.4 ป้ายไวนิล     เป็นเงิน 600 บาท 
8.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     เป็นเงิน 2,100 บาท 
8.6 ของที่ระลึก     เป็นเงิน 1,200 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 การสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
9.2 มีรถบริการรับส่งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เพยีงพอ                        

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถำม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวจินดา  ใจเจ็น) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า)    
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โครงการสัมมนาสรปุและรายงานผล การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Show & Share PLC) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวจินดา  ใจเจ็น/งานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน / ฝา่ยวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่5  ด้านผลลัพธ์ / ภาพความส้าเร็จ 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มีนโยบายสนับสนุนครู และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการเรียนการสอน   

จึงมีแนวคิดต้องการให้ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะนวัตกรรมการเรียนการสอน  พร้อมสร้างแรง
บันดาลใจในการพัฒนาทักษะและนวัตกรรมการเรียนการสอน0และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นากุล่มชุมชุนปฏิบัติ สาย
วิชาการ ในการด้าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยรูปแบบ ของกิจกรรมจะเชิญผู้ที่มี
ประสบการณ์มาเล่าและร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองในการสร้างเทคนิคด้านการเรียนการสอน  และนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนา  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน  
5.2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นากลุ่มชุมชนปฏิบัติสายวิชาชีพให้เพิ่มขึ้น  
5.3 เพื่อครู นักเรียน นักศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- ร้อยละ 80 เข้าร่วมแสดงผลงาน หรือนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- บุคลากรตระหนักถึงความส้าคญัการพัฒนาความรู้ และทักษะการเรียนการสอน 
- บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลีย่นความรู้ให้แก่กัน และน้าความรูท้ี่ได้รับมาปฏิบตัิงาน 
- เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  ห้องประชุม อำคำรวิทยบริกำร วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

7.2 ระยะเวลำ เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – เดือนกันยายน 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน  / /          
2 ออกค้าสั่ง    / /         

3 ด้าเนินงานตามแผน    / / / / / / / /  

4 สรุปและรายงานผล           / / 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x  6 ช่ัวโมง x 600 เป็นเงินทั้งสิ้น  3,600 บาท   
8.2 ค่าจัดท้าป้ายโครงการ      เป็นเงินทั้งสิ้น    360  บาท 

 8.3 ค่าอาหาร 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000 บาท 
8.4 ค่าอาหารว่าง 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000 บาท 
8.5 ค่าใช้วัสด ุ     เป็นเงินทั้งสิ้น  2,040   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 บุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ความรู้ดา้นวิชาการ พัฒนาการเรยีนการสอนดี 
9.2 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตติน ถูกต้อง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว   และมีความมั่นใจในตนเอง 
9.3 บุคลากรทางการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน             

   

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวจินดา  ใจเจ็น) 
                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                     รองผู้อ้านวยการฝา่ยวิชาการ   
   

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการแสดงผลงานวิชาการ (Open House) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวจินดา  ใจเจ็น / งานหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวชิาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  3  กลยุทธ์ที่ 10 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2  ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันการเพิ่มจ้านวนนักเรียน นักศึกษา สายอาชีวศึกษาเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะส้านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีปริมาณที่สูงข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศใน

ด้านต่างๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จึงจัดกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่   

อ้าเภอเชียงค้าและอ้าเภอใกล้เคียง สามารถเห็นภาพการจัดการเรียนการสอนและผลงานด้านวิชาการต่างๆ ภายใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าได้ชัดเจน มีผลให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าให้กับครู นักเรียน ในสังกัด สพฐ และ สพม ในเขตอ้าเภอเชียงค้า 

และอ้าเภอใกล้เคียง ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทราบ   

5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจได้ชมผลงานด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของ

การเรียนการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

 5.3 เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ และ สพม ในเขตอ้าเภอเชียงค้าและพื้นที่ใกล้เคียง มาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเชียง

ค้าร้อยละ 20 
-  ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าเพิ่มขั้นร้อยละ 80 

6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเชียงค้าและอ้าเภอใกล้เคียง ได้รับประสบการณ์เพื่อน้ามาพัฒนาตนเองในด้าน 

ทักษะวิชาชีพ 
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- นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเชียงค้าและอ้าเภอใกล้เคียง ได้เข้าร่วมทักษะวิชาชีพประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  
ให้ชุมชน บุคคลภายนอกได้รู้จัก 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ เดือนพฤษภาคม – กันยายน  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ต.

ค.
  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค้าสั่ง    /          

3 ด้าเนินงานตามแผน    /         
4 สรุปและรายงานผล     /        

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..20,000.... บาท   
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 แผนกช่างยนต์    เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
 8.2 แผนกช่างไฟฟ้า    เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
 8.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส ์   เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
 8.4 แผนกการบัญชี    เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
 8.5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 

 8.6 ค่าป้ายไวนิล    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    บาท 
 8.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               เป็นเงินทั้งสิ้น          13,000    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
9.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ ของทุกแผนก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวจินดา  ใจเจ็น) 
                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                     รองผู้อ้านวยการฝา่ยวิชาการ   

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ ความร่วมมือผลติก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม /งานหลักสตูรการเรยีนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 3  การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่  3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้าง

สังคมการเรียนรู้ มีการจัดท้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3.1 แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากร ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่2 ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าเป็นสถานศึกษาสังกัดสา้นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัดการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา  และการยอมรับจากองค์กร
ต่าง ๆ  ในชุมชน  ฉะนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน  ส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตร   เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
รองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมหลักใน EEC ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่  ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา                   
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) 

5.2 เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการความร่วมมือผลิตกา้ลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลติและบริการใน 10 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่)  จ้านวน  60 คน 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
- พัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า  

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค้าสั่ง    / / / / /      

3 ด้าเนินงานตามแผน       / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล          / / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..5,000.... บาท     
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าอาหารว่าง (60 คน x 45 บาท x 1 มื้อ)  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,700 บาท   
8.2 ค่าป้าย     เป็นเงินทั้งสิ้น    800  บาท 

 8.3 ค่าวัสด ุ     เป็นเงินทั้งสิ้น  1,500 บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 วิทยาลัยมีการจดัการเรียน-การสอน มีคณุภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศกึษามีความเป็นสากลและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
  - แบบสอบถาม / แบบประเมิน  

 

. 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

           (นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม) 
3 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                   (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา สู่การสอบ V-NET 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายไพรัช  กลัดส้าเนียง/ งานวดัผลประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามาร 
ในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของภาค
ผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที3่ พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์แก้ปัญหา ทักษะวิชาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลย ีทักษะการสื่อสารและนิเทศ กากับ 
ติดตาม ประเมินผลการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 2   ด้านหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ส้าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะส้าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  การทดสอบ V-NET นี้เป็นการทดสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ต้นสังกัดและสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐาน การเรียนการสอนของครูและนักเรียน ผลการทดสอบ 
สามารถน้าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนได้ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพือ่ลดปญัหาในการด้าเนินการสอบ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับปวส.2 

2 6.2 เชิงคุณภำพ 
1. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน นักศึกษา 

 2. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบ V-NET 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
7.2 ระยะเวลำ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน  /           
2 ออกค้าสั่ง    /          

3 ด้าเนินงานตามแผน    /         
4 สรุปและรายงานผล     /        

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน     รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.........1,500....... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1. จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 ป้าย  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,500  บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนนักศึกษาสูงกว่าคะแนนมาตรฐาน 
9.2 ปัญหาในการด้าเนินการสอบ V-NET ลดลง 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความพรอ้มในการทดสอบ V-NET 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน   

  - การสังเกต 

                           

                       

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                ( นายไพรัช  กลัดส้าเนียง )  

                                                 

   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                 ( นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า ) 

                รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายไพรัช  กลัดส้าเนียง/ งานวดัผลประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสตูรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่  1 คุณลักษณะของผูส้้าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่  1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้   ผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่3 พันธกิจ 10 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสตูรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2540 

สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไดฝ้ึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการคดัเลือกเพื่อไปแข่งขันทักษะวิชาชีพระดบัภาค 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า / สถานศึกษาสังกัด สอศ. 
7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือนสิงหาคม 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน        / / /   
2 ออกค้าสั่ง         /     

3 ด้าเนินงานตามแผน         / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน     รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.........20,000....... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  ป้ายไวนิล  เป็นเงินท้ังสิ้น  2,000     บาท 
 8.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินท้ังสิ้น      18,000      บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะที่วิทยาลยัจัด 
9.2 นักเรียนนักศึกษาไดเ้ป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน  

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                ( นายไพรัช  กลัดส้าเนียง )  

                                                 

       ลงช่ือ.......................... .............................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                 ( นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า ) 

                รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวจริยา  ใจกล้า / งานวัดผลประเมินผล / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามาร 
ในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของภาค
ผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที3่ พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
สังเคราะห ์แก้ปัญหา ทักษะวิชาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลย ีทักษะการสื่อสารและนิเทศ กากับ 
ติดตาม ประเมินผลการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 2     ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการที่จะน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งข้อก้าหนดหลักสูตรคือ ต้องน้าสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
อาชีพมาพัฒนาเป็นหลักสูตรจ้าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้น ส้าหรับการพัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพนี้ใช้วิธี
วิเคราะห์หน้าที่ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญในอาชีพแต่ละสาขามาเป็นตัวแทนกลุ่ มอาชีพและครูผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญในสาขา
อาชีพมาร่วมด้าเนินการ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการท้างานให้บรรลุ มีความรู้ความเข้าใจและกิจนิสยัหรือเจตคติในการ

ท้างานซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับปวส.2 
6.2 เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีคณุวุฒิวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
7.2 ระยะเวลำ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

 



156 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน    /         
2 ออกค้าสั่ง     /         

3 ด้าเนินงานตามแผน    / /        
4 สรุปและรายงานผล     / /       

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.........9,000....... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1.  แผนกช่ำงยนต์ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,490  บำท 

 8.1.1 ป้ายไวนลิ   1 X 2 เมตร  240  บาท 

 8.1.2 กระดาษ A4 (180แกรม) 10 รีม X 130 บาท          1,300  บาท 

 8.1.3 ปากกาน้้าเงิน (จุ 50 ด้าม)     300  บาท 

 8.1.4 ดินสอ 2 B  (5 โหล)                300  บาท 

 8.1.5 ยางลบ (10 ก้อน)       50  บาท 

 8.1.6 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด                 300  บาท 

 8.2.  แผนกไฟฟ้ำ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,506  บำท 

  8.2.1 ป้ายไวนลิ   1 X 2 เมตร  240  บาท 

  8.2.2 ท่อ PVC สีเหลือง  3 หุน 3เส้นX30 บาท    90  บาท 

  8.2.3 คอนเนกเตอร ์3 หุน 40ตัวX 5 บาท   200  บาท 

  8.2.4 บล็อกแยกสาย 2X4 น้ิว     4อันX 23 บาท     92  บาท 

  8.2.5 บล็อกลอย 2X4 นิ้ว         12อันX 12 บาท  144  บาท 

  8.2.6 หน้ากาก 1-3 ช่อง         12อันX 15 บาท  180  บาท 

  8.2.7 สวิทช์ 3 ทาง           8ตัวX 75 บาท   600 บาท 

  8.2.8 ปลั๊กกราว์ดคู ่         4ตัวX 135 บาท   540 บาท 

  8.2.9 แคล้มก้ามปู 3 หุน          60ตัวX 3  บาท  180  บาท 

  8.2.10 วายนัตขนาดเล็ก        1 กล่องX100 บาท  100  บาท 

  8.2.11 ข้ัวแป้นเกลียว           4ตัวX35   บาท  140 บาท 
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 8.3.  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงนิทั้งสิ้น 1,320  บำท 

  8.3.1 ป้ายไวนลิ   1 X 2 เมตร  240  บาท 

  8.3.2 ชุดทดสอบ   9 ชุด X 120 บาท                 1,080  บาท 

 8.4.  แผนกกำรบัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,020  บำท 

  8.4.1 ป้ายไวนลิ   1 X 2 เมตร  240  บาท 

  8.4.2 กระดาษ A4 (180แกรม) 6 รีม X 130 บาท  780  บาท 

 8.5.  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040  บำท 

  8.5.1 ป้ายไวนลิ   1 X 2 เมตร  240  บาท 

  8.5.2 กระดาษ A4 (180แกรม) 2 รีม X 130 บาท  260  บาท 

 8.5.3 หมึกพิมพ์ EPSON L350 (สีด้า) 2 ขวด X 260 บาท  520  บาท 

8.6  ค่าวัสดุ   เป็นเงินท้ังสิ้น 624  บาท  

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีคณุวุฒิวชิาชีพท่ีมีคุณภาพ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน  

 

 

      ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 ( นางสาวจริยา  ใจกล้า ) 
 

 

 

                                       ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                 ( นางสาวชวาลินี  สิงห์ค้า ) 

                รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                 ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการ สนับสนุนครูและผูส้อนให้มีความรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ 

การวัดผลประเมินผล ในการสอบปลายภาคเรยีน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม / งานวัดผลประเมินผล / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ้า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามาร 
ในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1 ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของภาค
ผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที3่ พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์แก้ปัญหา ทักษะวิชาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลย ีทักษะการสื่อสารและนิเทศ กากับ 
ติดตาม ประเมินผลการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 2      ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัด
โครงการสอบปลายภาค เพื่อเป็นการประเมิน สรุปผลการเรียน จัดท้าสรุปผลสัมฤทธ์ิเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
อนุมัติผลการเรียนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อด้าเนินการจัดสอบปลายภาค 
5.2 เพื่อประเมินผลการเรยีนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ัน 
5.3 เพื่อสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัตผิลการเรยีน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นไดเ้ข้ารับการสอบปลายภาค 
2 6.2 เชิงคุณภำพ 

1. เพื่อเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 

  2. ครูผู้สอนน้าผลสอบ เพื่อประเมนิผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
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7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
7.2 ระยะเวลำ มกราคม-กุมภาพนัธ์  และ สิงหาคม-กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน    /       /  
2 ออกค้าสั่ง     /       /  

3 ด้าเนินงานตามแผน    / /      / / 
4 สรุปและรายงานผล    / /      / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.........20,000....... บาท 
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1.  กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จ้านวน 40 ห่อ x 130.- เป็นเงินท้ังสิ้น  5,200  บาท 

 8.2. กระดาษ ต2 ก  จ้านวน 90 ห่อ x 70 บาท  เป็นเงินท้ังสิ้น   6,300  บาท 

 8.3. หมึกปริ้น HP P1102  จ้านวน 2 อัน x 1,500 .- เป็นเงินท้ังสิ้น   3,000  บาท 

 8.4. ซองน้้าตาลขยายข้าง เอฟ 4  จ้านวน 200 ซอง x 8.- เป็นเงินท้ังสิ้น   1,600  บาท  

 8.5. กระดาษโรเนียว จ้านวน 38 ห่อ x  80 .-  เป็นเงินท้ังสิ้น   3,040  บาท 

 8.6 กระดาษ 180 แกรม ขนาดA4 3 ห่อ x 150 .-  เป็นเงินท้ังสิ้น     450  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ครผูู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผล 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นและได้รับประสบการณ์ในการสอบ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน     
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 ( นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม)      

                                            
 

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

                 ( นางสาชวาลินี  สิงห์ค้า ) 

              รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                  ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 

              ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ  แสงดาว / งานหลักสตูรการเรยีนการสอน / ฝา่ยวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
  โครงการเฉพาะกจิ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยทุธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
  สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ให้ครูจัดการ

เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือ่ให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้น

จ้าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/

นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้าได้เล็งเห็นความส้าคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการ

ส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครสูรา้งและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 

5.2 เพื่อให้ครูน้าความรู้ประยุกต์ใช้ ท้าแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

-   ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดท้าหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 
-   ครูร้อยละ 60 จัดท้าแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์และน้าสู่การปฏิบัติ 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

-   ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   สามารถจัดท้าแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค้าสั่ง    /          

3 ด้าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท   
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าวิทยากร ( 2 X 1000 X 1)  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000   บาท 
8.2  ค่าอาหารกลางวัน ( 42 X 1  X 45) เป็นเงินท้ังสิ้น 1,890   บาท 
8.3 ค่าอาหารว่าง ( 45 X 25 X 2)  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,250   บาท 
8.4 ป้ายไวนิล    เป็นเงินท้ังสิ้น   600   บาท 
8.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    เป็นเงินท้ังสิ้น 2,060   บาท 
8.6 ของที่ระลึก    เป็นเงินท้ังสิ้น 1,200   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถำม / แบบประเมิน  
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) 
                                                  
 

          ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                           รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ  แสงดาว / งานสื่อการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

                   แข่งขันของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที ่2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1  กลยุทธ์ที่ 2 และ 3  
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จ้าเป็นต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประกอบการเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และเป็นกรกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน  ขอ งนั ก เรี ยนนั กศึ กษ าดี ขึ้ น  อี กทั้ งยั ง ช่ วยส ร้ า งบ รรยากาศ ใน การเรี ยน รู้ อี กด้ วย  
            ดั้งนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงจัดโครงการห้องเรียนเฉพาะทาง  เพื่อให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา  
5.2 เพื่อจัดหาห้องเรียนเฉพาะทาง และอุปกรณ์ประกอบตา่งๆ  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จ้านวน  500 คน ได้ใช้งานห้องเรียนเฉพาะทางและอุปกรณ์ประกอบในรายวิชาตา่งๆ  

6.2 เชิงคุณภำพ 
             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา  เพิ่มขึ้น 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 

7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่เดือนตลุาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค้าสั่ง   / /          

3 ด้าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)  เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.. 400,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 แผนกช่างยนต์    เป็นเงินท้ังสิ้น      100,000   บาท 
8.2 แผนกไฟฟ้าก้าลัง  เป็นเงินท้ังสิ้น      100,000   บาท 
8.3 แผนกอิเล็กทรอนิกส ์  เป็นเงินท้ังสิ้น      100,000   บาท 
8.4 แผนกสามัญสัมพันธ์ (ห้องศูนย์การเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นเงินท้ังสิ้น     100,000   บาท 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ห้องเรียนสาขางานต่างๆ ไดส้ือ่อิเล็กทรอนิกส์ หรือและอุปกรณป์ระกอบ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน           

      - การสังเกต 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) 
                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการสัปดาหห์้องสมุด 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา / งานบริการและห้องสมุด / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ้า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งชัน 

ชองประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1  คุณลักษณะของผูส้้าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1 ด้านความรู ้
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  1   กลยทุธ์ท่ี 1 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ้านวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็น
สากลและมุ่งส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างอย่างสรา้งสรรค์ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา
แสวงหาค้าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญจึงจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็น
แรงกระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจศึกษาค้นคว้า 

5.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

5.3 เพื่อให้มีสมาธิเสริมสร้างความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า จ้านวน 824 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรยีนรู้ นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  จ้านวน  824 คน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค้า 
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7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมำณ 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. มี.
ค.

 

เม
.ย

. พ.
ค

. มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน        /     
2 ออกค้าสั่ง          /    

3 ด้าเนินงานตามแผน          ⁄ ⁄  
4 สรุปและรายงานผล           ⁄ ⁄ 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด้าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.. 3,000.... บาท  
 (เรียงตามล้าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น      3,000   บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสวงหาความรู้และน้าความรู้ทีไ่ดร้บัมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นางพรพิสัย  สีเทา) 

 
                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

     (นางสาวชวาลินี   สิงห์ค้า)     

                         รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค้า 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการและปรับปรุงแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นายนพรัตน์   มโนร า / งานวางแผนและงบประมาณ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาธิบาล 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 4 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ทุกปีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยง านที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ดังนั้นทางงานวางแผนและงบประมาณ จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลยัมีส่วยร่วมในการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการาตามนโยบาย 
5.2 เพื่อให้ได้โครงการทีส่อดคล้องกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานอาชีวศึกษา  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
จ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เข้าร่วมอบรม  ร้อยละ  80 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีความถูก

ต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน พันธกิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน                                                                                   

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  ห้องประชุมตึกวิทยบริการ  วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ 1 วัน 
 
 
 



169 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

  
 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ระชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง         / /    

3 ด าเนินงานตามแผน         / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..4,000.... บาท 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  ค่าเอกสารการอบรม (40 คน X 30 บาท)          เป็นเงนิทั้งสิ้น    1,200   บาท  
 8.2  ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X 50 บาท)                 เป็นเงนิท้ังสิ้น    2,000  บาท   

8.3  ค่าอาหารว่าง (40 คน X 10 บาท X 2 ครั้ง)          เป็นเงนิท้ังสิ้น       800  บาท    
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ไดโ้ครงการทีส่อดคล้องกับ มาตรฐาน พันธ์กิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน 
9.2 แผนปฏิบัติราชการ  วิทยาเทคนิคเชียงค า  เสรจ็เรยีบร้อยตามเวลาที่ก าหนด 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต 

                                        

               ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

          (นายบญุมี  อรณุชัย)     

            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจดัการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6  ได้ให้ความส าคัญว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาได้น าไปพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นั้น ดังนั้นการประกันคุณภาพจึง
เป็นการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติที่สถานศึกษาด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 
5.2 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รอ้ยละ 80 ชุมชน และสถานประกอบการ ร้อยละ 80 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 ครูและบุคลากรได้รับการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา และหนว่ยงานต้นสังกัด 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / / / /        
2 ออกค าสั่ง       /       

3 ด าเนินงานตามแผน       / /     
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..25,000.... บาท (รายไดส้ถานศึกษา /5,000 และ รองบประมาณจัดสรรเฉพาะ / 20,000) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าใช้สอย  เป็นเงินท้ังสิ้น 4,000 บาท 
 8.2 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น      21,000  บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้สถานศึกษาตอ้งด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
9.2 เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                        

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      

            

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

               (นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ) 

                                       

             

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรุณชัย)     

      ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา /งานส่งเสรมิผลติการคา้และประกอบธุรกิจ / ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

                   แข่งขันของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด าเนิน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า 
มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการ
ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ และน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพื่อแสวงนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 

     ในระบบและนอกระบบ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

6.2 เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องไดรู้้จักบทบาทหน้าท่ีการท างาน ได้เรียนรูจ้นเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณ์จริง จากการท างานในศูนย์บ่มเพาะ 
 



173 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่เดือนตลุาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2561 ปี 2562 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค าสั่ง   / /          

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / / /  

4 สรุปและรายงานผล           / / 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..50,000.... บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 โครงการที่เข้าร่วมด าเนินงานในศูนย์บ่มเพาะฯ จ านวน  7  โครงการ จ านวน  50,000  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างานได้เรยีนรู้ประสบการณ์จริงจากการท างาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน  
                                                     

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นางพรพิสัย  สีเทา) 

    

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรุณชัย)     

       ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา /งานส่งเสรมิผลติการคา้และประกอบธุรกิจ / ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน            

                  ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อ

สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่

จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินท่ีจะชี้น านักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ   

5. วัตถุประสงค ์  
 5.1 เพื่อจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญด้านการเขียนแผนธรุกิจมาถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ ์

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจที่นอกเหนือจากการเรียน ห้องเรียน 

 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบสามารถเขียนแผนธุรกจิได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถในการมอง

หาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 5.4 เพื่อให้ครู และบุคลากรที่เข้ารบัการอบรมสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง 

6. เป้ำหมำย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา             จ านวน    50  คน 

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จ านวน    10  คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 

 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถบริหารงานในหน่วยงาน

ของตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม  2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน     / / /      
2 ออกค าสั่ง        / /     

3 ด าเนินงานตามแผน        / /    
4 สรุปและรายงานผล          / /  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน     รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..20,162.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 8 ช่ัวโมง x 1 วัน 1 คน)    เป็นเงินท้ังสิ้น  4,800   บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 25 x 60 คน) เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังสิ้น  3,000   บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x  50 x 60 คน) เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังสิ้น  3,000   บาท 
 8.4 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังสิ้น  5,230   บาท 
     8.5 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังสิ้น    432   บาท 
              8.6 ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ช้ิน (600 X 2)   เป็นเงินท้ังสิ้น  1,200  บาท 
 8.7 ค่าตอบแทนนอกเวลา (10 คน X 200)   เป็นเงินท้ังสิ้น         2,000  บาท 
 8.9 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท    เป็นเงินท้ังสิ้น    500  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้จ านวน 60 คน 

            9.2 จ านวนครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขยีนแผนธุรกิจได้ 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
 - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นางพรพิสัย  สีเทา) 

 

    

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรุณชัย)     

         ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา /งานส่งเสรมิผลติการคา้และประกอบธุรกิจ / ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน            

                  ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อ

สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 โครงการศึกษาดูงานเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต และเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ 

การศึกษาดูงานท าให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไดม้ีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาไดเ้รียนรู้การด าเนินธุรกิจ ปญัหา อุปสรรค พร้อมกับแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานและ

สถานประกอบการ 

 3. เพื่อใช้เวลาว่างในการหารายไดร้ะหว่างเรยีน และเป็นแนวทางในการด าเนินธรุกิจในอนาคตของนักศึกษา 

 4. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ สร้างความมั่นใจและเช่ือมั่นมากข้ึน 

 5. เพื่อสนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

6. เป้ำหมำย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร    จ านวน   26  คน 

6.2เชิงคุณภาพ 
            - นักเรียน นักศึกษาได้มคีวามรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และกระบวนการด าเนินธุรกิจ 

อย่างครบวงจร 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  สถานประกอบการต่าง ๆ 

7.2 ระยะเวลำ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน         /    
2 ออกค าสั่ง           /   

3 ด าเนินงานตามแผน          /   
4 สรุปและรายงานผล          / /  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน     รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..5,822.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (65 x 26 คน) เป็นเงินท้ังสิ้น  1,690   บาท 
 8.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    เป็นเงินท้ังสิ้น  2,000   บาท 
 8.3 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน เป็นเงินท้ังสิ้น    432   บาท 
 8.4 ค่าของที่ระลึก 2 X 600    เป็นเงินท้ังสิ้น         1,200  บาท 
 8.5 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท   เป็นเงินท้ังสิ้น     500  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้จ านวน 20 คน 

            9.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพือ่สร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได ้
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
 - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นางพรพิสัย  สีเทา) 

 

    

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรุณชัย)     

      ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการพัฒนาศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา /งานส่งเสรมิผลติการคา้และประกอบธุรกิจ / ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการเฉพาะกจิ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

                   แข่งขันของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด าเนิน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า 
มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มี การ
ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ และน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

5.2 เพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

6.2 เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องไดรู้้จักบทบาทหน้าท่ีการท างาน ได้เรียนรูจ้นเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณ์จริง จากการท างานในศูนย์บ่มเพาะ 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่เดือนตลุาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
1 ประชุมเตรียมงาน / /           
2 ออกค าสั่ง   / /          

3 ด าเนินงานตามแผน   / / / / / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล             

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน     รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..5,822.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 วัสดสุ านักงาน - แฟ้มรอรับการประเมิน      4,000  บาท 
  - กลองใส่แฟ้ม    2,000  บาท 
  - ป้ายไวนิล      1,000  บาท 
  - กระดาษโรเนียว ขนาด A4 (70 แกรม)   1,000  บาท 
     - กระดาษ A4 (80 แกรม)   1,000  บาท 
  - สรุปเข้าเล่ม    1,000  บาท 
  - ค่าใช้สอย             10,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างานได้เรยีนรู้ประสบการณ์จริงจากการท างาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

  - แบบสอบถาม / แบบประเมิน      

  - การสังเกต 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นางพรพิสัย  สีเทา) 

 

    

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรุณชัย)     

     ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ / ฝ่ายแผนงาน ฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 : การผลติและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1พัฒนาผูเ้รียนให้เกดิความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ  เกิดองค์ความรู้ใหม่  คดิค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การวิจัยน ามาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุกประเทศใน

โลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้น าทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ  โครงการ (Project) เป็น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการท างาน การริเริ่มปฏิบัติงาน

ใหม่ ๆ ดังนั้นโครงการจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นที่นักเรียน นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคต

ต่อไป  

โครงการ หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้นการสร้างผลงาน การจัดการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้
ตัดสินใจในสิ่งที่จะท า โดยน าเทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมี
กระบวนการที่เป็นระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้น าความรู้ ทักษะช านาญไปบูรณาการ สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจริง โดยน าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
5.3 วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 
5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ร้อยละ 60 

-  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน 12 ผลงาน 

6.2 เชิงคุณภำพ 
-  ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย  ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

- นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได ้

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน         /    
2 ออกค าสั่ง          /    

3 ด าเนินงานตามแผน / / / /      / / / 
4 สรุปและรายงานผล     /        

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..130,00  บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์  จ านวน  12 ผลงาน   เป็นเงินท้ังสิ้น   130,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหาต่างร้อยละ 

60 และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน 12 ผลงาน 

9.2 ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย  ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ และนักเรียน 

นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
  1.1 แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์   /  ช้ินงานสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2563            
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรณุชัย)     

        ท าหน้าที ่ รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ / ฝ่ายแผนงาน ฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 : การผลติและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ  เกิดองค์ความรู้ใหม่  คิดค้นสิ่งประดิษฐแ์ละ
นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญในการด าเนินการ

ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม  การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานที่

จะช่วยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงคที่ก าหนดไวโดยรวบรวมขอมูลตาม

ระบบงาน เชน เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข และเพื่อให

ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ ให้

ด าเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะตองด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดหวงเวลาการ

ด าเนินงาน  /โครงการ  

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อใหการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5.2 เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน 

5.3 เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษา 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
-  ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

- ด าเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะตองด าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดหวงเวลา

การด าเนินงาน  ิ /โครงการ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน         /    
2 ออกค าสั่ง          /    

3 ด าเนินงานตามแผน / / / /      / / / 
4 สรุปและรายงานผล     /        

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..5,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 , 80 แกรม  / 15 รีม  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,950  บาท 
 8.2 ค่าเข้าเล่มรายงาน จ านวน     เป็นเงินทั้งสิ้น  3,050  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

- ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

- ด าเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะตองด าเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดหวงเวลา

การด าเนินงาน  / โครงการ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
  1.1 แบบสอบถาม/แบบประเมิน/ การสังเกต  

 

 

 

 

 

 



188 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

 

 

     ลงช่ือ................................... ....................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรณุชัย)     

      ท าหน้าที ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการประกวดแข่งขันและเผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ / ฝ่ายแผนงาน ฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่2 : การผลติและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1พัฒนาผูเ้รียนให้เกดิความรู้  ทักษะด้านวิชาชีพ  เกิดองค์ความรู้ใหม่  คดิค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 10 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าโครงงานการวิจัยน ามาซึ่งการต่อยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของ

ประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้น าทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ 

โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่

ศึกษาระหว่างเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการศึกษา การวางแผนการท างาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ดังนั้นโครงการจึงมี

บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นท่ีนักเรียน นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป  

 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและเห็นคุณค่าในการจัดท า

โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จัดเวทีประกวดโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้น าความรู้ ทักษะช านาญไปบูรณาการ สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจริง โดยน าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

5.3 วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 

5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

5.5 พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

5.6 เผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียนนักศึกษา สามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง  น าเสนอผลงาน     

ของตนเอง ในปีการศึกษา 2562 
-  จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียนนักศึกษา 
-  จัดท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียนและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน และเว็บไซต ์ 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 -  นักเรียนนักศึกษา สามารถน าเสนอกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

-  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้                                                                                                                 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / /        
4 สรุปและรายงานผล     / /       

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..5,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 5 ผืน  เป็นเงินท้ังสิ้น   1,530  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุส านักงาน    เป็นเงินท้ังสิ้น    3,470  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหา   
ต่าง ๆ โดยใช้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   

9.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และน าไปใช้ได้จริงในชุมชนรอบข้างสถานศึกษาต่อไป 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรณุชัย)     

        ท าหน้าที ่ รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ อบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอินเทอร์เนต็ ให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์         
พ.ศ.2560 ระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) ระบบบริหารจดัการงาน RMS  

และระบบบริการสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น/งานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่  7 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ และงานระบบศูนย์

เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) นั้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560  และมีความรู้เข้าใจการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-
cop) 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่ออบรมช้ีแจงการใช้งานระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต และงาน
ระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) ให้เกิดความเข้าใจสามารถเข้าใจงานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อท าให้ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจ พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

5.2 เพื่อท าให้ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) มีความรู้ความเข้าใจในงานระบบ 

5.3. เพื่อให้ใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 อบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจ พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
และระบบศูนยเ์ครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) แก่นักเรียน นักศึกษา และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 
 
 



193 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ต.

ค.
  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
8.1 แหล่งที่มางบประมาณ    

 รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวิทยากร    เป็นเงินท้ังสิ้น 3,000   บาท 
 8.2 ค่าเอกสาร   เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000   บาท 
 8.3 ค่าอาหารและอาหารว่าง  เป็นเงินท้ังสิ้น 5,000   บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ต มีความรู้ความเข้าใจ พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 

9.2 ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) มีความรู้ความเข้าใจในงานระบบ 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น) 

 

        

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรณุชัย)     

                    ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมลูสารสนเทศและห้องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น/งานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2   
กลยุทธ์ที่  7 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้รับผิดชอบห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและห้องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ห้องได้
ขาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และขาดตู้ในการเก็บเอกสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่ง
อาจเกิดความเสียหายได้ 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และตู้ในการเก็บเอกสาร และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้การจัดการห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและห้องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ทันต่อยุคปัจจบุันและอนาคต 
5.2 เพื่อให้การจัดการห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและห้องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร ์  จ านวน  1  ตัว 
 - พัดลมติดผนัง   จ านวน    6  ตัว 
 - ตู้เก็บเครื่องมือและเอกสาร  จ านวน  1  ตู้ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 ห้องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษามีคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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 7. กิจกรรมและขัน้ตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..36,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร ์  1 ตัว     เป็นเงินท้ังสิ้น  15,000   บาท 

8.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ    5  ตัว  เป็นเงินท้ังสิ้น   3,000   บาท 

8.3 ตู้เก็บเครื่องมือและเอกสาร   1 ตู้         เป็นเงินท้ังสิ้น  6,000  บาท 

8.4 อุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์  เป็นเงินท้ังสิ้น 27,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ห้องอินเทอร์เน็ตสารสนเทศ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมที่ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานยิ่งขึ้น 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ...................... .................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น) 

 

 

          ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นายบุญมี  อรณุชัย)     

         ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการประกันอุบัตเิหตุนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวสรียา  สมัย / งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา / ฝา่ยพฒันากิจการฯ                                
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การเกิดปัญหากับนักเรียน นักศึกษา
ในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่เป็นภาระของ
สังคม รู้จักการดูแลสุขภาพ สามารถตัดสินใจหรอืปฏิเสธสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมต่อศีลธรรมจรรยา และประเพณีอันดีงาม ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง 
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสรมิสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษาทั้งใน และนอก

สถานศึกษา 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดร้ับการคุ้มครอง ความปลอดภัยจากการท าประกัน

อุบัติเหตุ และมสีุขภาพรา่งการแขง็แรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เขา้ใจ มีทักษะในการดูและตัวเองไดอ้ย่างปลอดภัย 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 600 คน ได้รับการคุม้ครองความปลอดภัยจาก

การท าประกันอุบตัิเหตุ ประจ าปีการศึกษา 2563 และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นใจในคณุภาพชีวิตที่ดี                                                            

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน      /       
2 ออกค าสั่ง        /      

3 ด าเนินงานตามแผน        / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  147,840  บาท  (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันท่ีด าเนินโครงการ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 672 X  220.-          เป็นเงนิทั้งสิ้น    147,840   บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวทิยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 600 คน ได้รับการท าประกันอุบตัิเหตุและได้การ
คุ้มครองตามกฎหมาย                        
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต 

                                        

               ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวสรียา  สมัย) 

                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ นางสาวสรียา  สมัย / งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา / ฝา่ยพฒันากิจการฯ                                
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ
3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 8 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้ำนที ่1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้คนเรามีความสนใจที่จะดูแลสุขภาพแม้กระทั้ง

เด็กและเยาวชนที่จะในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในอนาคต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ให้รับความ

เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างการและจิตใจ ครอบครัว สังคม รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถป้องกันได้มีความ

ภูมิใจในตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ และโรคภัยต่าง ๆ รวมทัง้วิธีการป้องกัน 
5.2 น าความรู้ที่ไดร้ับจากผลการตรวจสุขภาพและสารเสพตดิไปปฏบิัติตน และแนะน าผู้อื่นให้ห่างไกลจากภัยที่จะท า

ให้เกิดโรคร้าย และห่างไกลจากสารเสพติด ต่อไป 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดและสามารถปฏิบตัิตนได้ในชีวิต ประจ าวนัถูกต้องไม่สุม่

เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคตา่ง ๆ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษา จ านวน  672 ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด และสามารถปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวันได้

ถูกต้องไม่สุม่เสีย่งต่อการตดิเช้ือโรคต่าง ๆ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ เดือนมีนาคม  – กันยายน  2563  



201 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ระชุมเตรียมงาน      /       
2 ออกค าสั่ง        /      

3 ด าเนินงานตามแผน        / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  67,200  บาท  (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันท่ีด าเนินโครงการ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 672 X  100.-          เป็นเงนิท้ังสิ้น    67,200   บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดร้ับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด                        
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต 

                                        

            

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                     (นางสาวสรียา  สมัย) 

                                                   

      

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

               (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)    

                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ ลดปญัหาการออกกลางคันของผูเ้รยีนอาชีวศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นางสาวสรียา  สมัย / งานครูที่ปรึกษา / ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศกึษา “เรียนฟรีมีงานท า มรีายได้ระหว่างเรียน” 
ข้อ 7. ลดการออกกลางคัน  

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเรจ็การศกึษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัย

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
การด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็ นชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีแท้จริงของนักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือท่ีดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและ
พัฒนานักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการฯ น้ีขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
5.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาของนักเรียน นักศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจากสถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - เกิดสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

 - ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรยีน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / / / / /       
2 ออกค าสั่ง        / /     

3 ด าเนินงานตามแผน         / /   
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  21,000  บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าตอบแทน   เป็นเงินท้ังสิ้น 17,500 บาท 
 8.2 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 3,500 บาท  
ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา 19,220  
2 กิจกรรมครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 

(Homeroom) 
1,260  

3 กิจกรรมจดัท าฐานข้อมลูผู้เรียนรายบุคคล 260  
4. กิจกรรมการวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง 260  

รวม 21,000  
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9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรยีน นักศึกษาและผูป้กครอง 
9.2 ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปญัหาของนักเรยีน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

           

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นางสาวสรียา    สมัย) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

              (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา)     

             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พลูเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน นักศกึษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นางสาวสรียา  สมัย / งานครูที่ปรึกษา / ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจดัการอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศกึษา “เรียนฟรีมีงานท า มรีายได้ระหว่างเรียน” 
ข้อ 7. ลดการออกกลางคัน  

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเรจ็การศกึษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัย

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
การด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีแท้จริงของนักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือท่ีดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและ
พัฒนานักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อ เป็นการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่

ปรึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการแกไ้ขปัญหา และใหค้วามช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป  
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5วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากขึ้น 
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาและรับทราบแนวทางการดแูลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
 

5.3 เพื่อส่งเสริมผนึกก าลังความรว่มมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปญัหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 700 คน 
 - ครูที่ปรึกษา จ านวน 38 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี มสี่วนร่วมในการพฒันาผู้เรยีน 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 5 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / / / / /       
2 ออกค าสั่ง        / /     

3 ด าเนินงานตามแผน        / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,500  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงินท้ังสิ้น 6,250 บาท 
 8.2 ค่าป้าย    เป็นเงินท้ังสิ้น    750 บาท  
  8.3 ค่าวัสด ุ    เป็นเงินท้ังสิ้น          500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จ านวน 700 คน และครูที่ปรึกษาเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 38 คน 
9.2 ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มคีวามสัมพันธ์ที่ดี และลดปญัหาการออกกลางคัน ร้อยละ 60 

9.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
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10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

 

     ลงช่ือ...................... .................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นางสาวสรียา    สมัย) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

              (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา)     

             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายเดชณรงค์  สนชาวไพร / งานปกครอง / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศกึษา “เรียนฟรีมีงานท า มรีายได้ระหว่างเรียน” 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเรจ็การศกึษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัย

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหายาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาสังคมที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังประสบอยู่  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนของชาติอันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ  ด้วยเหตุนี้  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   จึงได้อุดหนุนงบประมาณให้ด าเนินการ  ดังนั้นจึงได้
จัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้   ความเขา้ใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็ก  เยาวชน  ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
5.2 เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
5.3 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เด็ก  เยาวชน  และชุมชน 
5.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิเชียงค า จ านวน  100  คน 
 
 



209 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - เด็กและเยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  เป็นการสร้างภูมคิุ้มกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้า

ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1.2 m  เป็นเงินท้ังสิ้น 432 บาท 
 8.2 ค่าวัสด ุ    เป็นเงินท้ังสิ้น 568 บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ  เป็นการสร้างภูมคิุ้มกันไม่ให้เดก็และเยาวชน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

9.2 เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีพลานามัยและสตปิัญญาดเีป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 
9.3 เด็กและเยาวชนไดม้ีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิเข้ามาสู่

ชุมชน 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

              (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา)     

             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการการป้องกันและแกไ้ขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายเดชณรงค์  สนชาวไพร / งานปกครอง / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศกึษา “เรียนฟรีมีงานท า มรีายได้ระหว่างเรียน” 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเรจ็การศกึษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัย

ที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านที่ 3 ดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
จากข้อมูลกรมอนามัยรายงานการคลอดในประเทศไทย มีจ านวนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น อายุ 10-19 ปี  สืบเนื่อง

จากส่วนใหญ่เยาวชนไม่มีความรู้เรื่องการคุมก าเนิด ขาดทักษะชีวิต ไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
ของตนเอง และสาเหตุที่ส าคัญที่สุดคือความเจริญของเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ประกอบกับระบบขัดเกลาทางสังคมระดับครอบครัวอ่อนศักยภาพลง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
ประกอบอาชีพ และคาดหวังว่าระบบการขัดเกลาของสถาบันการศึกษาสามารถท าหน้าที่ทดแทนครอบครัวได้ แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ครอบครัวยังคงมีบทบาทส าคัญที่ต้องดูแลและขัดเกลาบุตรหลาน และปัญหาดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
กันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย คือประมาณ 12 ปี ซึ่งเด็กในวัย
นี้ยังขาดวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของตัวเอง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์ (HIV) การท าแท้ง การคลอดบุตรแล้วน าไปท้ิง มีน้ าหนักเด็กแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม และยังมีผลต่อการ
ออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้งการไม่พร้อมต่อการเลี้ยงลูก กระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นแรงงานราคาถูก ครอบครัว
แตกแยก และยังอาจจะเกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกมากมาย  
 ส าหรับวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า พบว่าได้มีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอยู่เป็น
จ านวนพอสมควรและนับวันจะเพิ่มจ านวนมากข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีของการสื่อสารที่ทันสมัย ท าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนใช้
สื่อดังกล่าวในทางที่ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาดังกล่าวมากขึ้น ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 
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ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งยังไม่สามารถยับยั้งการกระท าที่ขัดกับหลักศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะปูแนวทางหรือก าหนดชีวิต
คนเราให้รู้จักผิดชอบ ช่ัวดีได้ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งการด าเนินงานแบบบูรณาการในบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในอนาคตดั้งนั้นวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จึงจัดท าโครงการการ
ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ประจ าปี 2563 ข้ึน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ค่านิยมใหม่ให้กับวัยรุ่นไทย ให้
รู้จัก และเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์และการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้
ลดน้อยลงและวัยรุ่น และให้เยาวชนได้ซึมซับเรื่องหลักศาสนาเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตที่ถูกต้องห่างไกลปัญหาดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกันใหเ้ด็กวัยเรยีนได้มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จากการมี 
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
5.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมและป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสมัพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV) 
ซิฟิลิส เป็นต้น ฯลฯ 
5.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลกัค าสอนของศาสนาและน าหลักค าสอน 
ดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนคิเชียงค า จ านวน  60 คน 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - เด็กและเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R   

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    
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8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1.2 m  เป็นเงินท้ังสิ้น 432 บาท 
 8.2 ค่าวัสด ุ    เป็นเงินท้ังสิ้น 568 บาท  
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เด็กและเยาวชนท่ัวไปมีทักษะ และภูมคิุ้มกันในการจดัการกับสถานการณ์ที่เกีย่วข้องกับเรื่องเพศ 
9.2 เด็กและเยาวชนในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ห่างไกลจากโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์และลดจ านวนการตังครรภ ์
ก่อนวัยอันควร 
9.3 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักค าสอนของศาสนาและน าหลัก ค าสอนดังกล่าว 
ไปปฏิบตัิเพื่อป้องกันการตั้งครรภก์่อนวัยอันควร 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
 

            

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

              (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา)     

            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการแนะแนวสัญจร 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2     กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้มีนโยบายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ และเพื่อเป็นการประสานงานความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อ

สายอาชีพ อันจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางเลือกประกอบอาชีพท่ี

เหมาะสมในโอกาสในอนาคต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรยีนมัธยม 
5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอย่างมคีุณภาพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   20  โรงเรียน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียนท่ีก าลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพมากข้ึน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี อ าเภอเชียงค าและพื้นที่ใกล้เคยีง 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน  2562 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าใช้สอย   เป็นเงินท้ังสิ้น 4,000 บาท 
 8.2 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 6,000 บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน มีความเข้าใจการศึกษาต่อสายอาชีพมากข้ึน 
9.2 เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าสมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า                        

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      

           

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2  กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่. 3 ด้านการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
และระบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์เก่า แม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็
ตาม สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมเพื่อให้มีงานท ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การติดตามการมีงานท า และการท างานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาว่าได้ท างานตรงตามบทบาทหน้าที่หรือไม่ สอดคล้องกับความต้อวงการมุ่งหวังการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็น
จริง การตรวจสอบเครือข่ายทางสังคมของสถานศึกษาว่ามีศิษย์เก่ากระจายอย่างในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ และมีความส าเร็จก้าวหน้ามากน้องเพียงใด งานแนะแนวอาชีพฯ จึงจัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามและศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อทราบและได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
5.2 เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตกุารว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.3 เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะน า และน ามาเป็นข้อมูลการวางแผนการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ได้ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการให้ความช่วยเหลอืแนะน า 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,500 บาท  
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ได้ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเรจ็การศึกษา 
9.2 ทราบปัญหาและสาเหตุการวา่งงานของผู้ส าเร็จการศึกษา และให้ความช่วยเหลือใหผู้้ส าเร็จการศกึษามีงานท า 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      

           

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 

     ลงช่ือ......................... ..............................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

         
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศกึษาใหม่ 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2     กลยุทธ์ที่  8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็นวิธีการให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่ท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบนโยบายจากผูบ้ริหาร รู้จักบุคลากรของวิทยาลัย รู้จักสถานท่ีต่าง ๆ 
และท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษาในสายอาชีพ อีกทั้งเข้าใจระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการ
วัดผลประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ระเบียบงานปกครอง ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูที่ปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุขที่ได้เข้ามา
ศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม ่ได้ทราบข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวทิยาลัยฯ 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางวิทยาลัยฯ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ปีการศึกษา 2562 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทย าลัยฯ และมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  91,500  บาท  (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันท่ีด าเนินโครงการ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าตอบแทน  เป็นเงินท้ังสิ้น 24,000 บาท  
            8.2 ค่าใช้สอย                   เป็นเงินท้ังสิ้น  67,500 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ท าให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรมจริยธรรม และ

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      

           

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน) 

                                        
            
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ................................ .......................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

        โครงการปัจฉิมผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นางสาวรพีพร  เสาร์แดน / งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน/ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                       โครงการตามภาระงานประจ า 
                                       โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน         

ของประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศกึษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2  กลยุทธ์ที ่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อสถานบันอุดมศึกษาหรือ
ท างานในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ซึ่งจะต้องท างานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อม
ทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จึงมี
ความส าคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความส าคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น
เพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
นักเรียน นักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตในการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแกผู่้ส าเร็จการศึกษา ก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม 
5.2 เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาได้แนวคิดในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.3 เพื่อให้ผู้ส าเรจ็การศึกษาตระหนักถึงความส าคญัในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2562 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลการศึกษาและอาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าตอบแทน  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,200 บาท  
            8.2 ค่าใช้สอย                   เป็นเงินท้ังสิ้น     800 บาท 

            8.3 ค่าวัสดุ                      เป็นเงินท้ังสิ้น  1,000 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผูส้ าเรจ็การศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู้การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม 
9.2 ผู้ส าเรจ็การศึกษาตระหนักถึงความส าคญัในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นางสาวรพีพร  เสารแ์ดน) 
                                                   
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการศูนย์อาชีวะพัฒนา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2  กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย

แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการอาชีวะพัฒนาขึ้นซึ่ง
มีภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาชีพและเครื่องใช้  ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การด าเนินการดังกล่าว
สามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อบริการวิชาชีพแก่ประชาชน 

5.2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนหน่วยงาน/ประชาชนที่ได้รับบริการด้านวิชาชีพ  จ านวน 2 แห่ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - หน่วยงาน/ประชาชนไดร้ับการช่วยเหลือและการบริการด้านวิชาชีพ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม 2562  - กันยายน 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  / /           

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / /  / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 50,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านวิชาชีพ 

9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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. 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 
                                                   
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชน 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้  ในครัวเรือน  เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้
ปฏิบัติงานจริง การด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน  
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาด าเนินการต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับ ต้นๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
สุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ   การเรียนรู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
น าเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-
2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษา 
ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์  และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ชุมชน โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุก
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทัว่ประเทศ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีกิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/ 
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เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) 
บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ 
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา 
(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียน
การสอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center Thailand 4.0)  
5.2 เพื่ อให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติ งานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง  เพื่ อชุมชน                

(Fix It Center Thailand 4.0) 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

 ที ่ รำยกำร เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 

1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  1  ศูนย ์ ด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานศูนย์ซ่อม 
สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏบิัติงานฯ ระดับดี
ขึ้นไป  

2 คร ู ทุกสาขาวิชา ครูจัดการเรยีนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้ กับ
การท างาน (Work Integrated Leaning : WIL) 
สร้างจิตอาสาน าวิชาชีพบริการวิชาชีพชุมชน  

3 นักเรียน นักศึกษา  
 

100 คนต่อศูนย ์
 

นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) น า 
วิชาชีพไปบริการชุมชน  

4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม  200 คน/ศูนย์ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อม  

5 ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ  
ช่างชุมชน  

30 คน/ศูนย์ 
5 คนต่อศูนย ์

สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได ้
การเป็นผูป้ระกอบการ  
ช่างชุมชนมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน การ

สร้างอาชีพ  

6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 

5 ผลิตภณัฑ/์
ศูนย์ 

 

ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม เพื่อขยายโอกาส 
ในการเพิ่มมลูค่าและส่งเสรมิมาตรฐานการรับรอง 
คุณภาพผลติภณัฑ ์ 

7 หมู่บ้าน  
 

5 หมู่บ้าน/
ศูนย์ 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป  
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  เขตพื้นที่ อ าเภอเชียงค า  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน    / / / / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล            / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  250,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

- วัสดุบริการงานซ่อม     125,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน       40,000 บาท 
- ค่าวัสดุประชาสมัพันธ์ / พิธีเปิด และรายงาน     9,000 บาท 
- ค่าวัสดุบริการสร้าง     20,000 บาท 
- ค่าวัสดุบริการพัฒนา     20,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และวสัดุด าเนินงาน  17,800 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     9,200 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการไดร้ับการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อ   ชุมชน  
9.2 คณะท างานและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปญัหาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู ่ Thailand 4.0 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 
                                               
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

              รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการจดัฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย

แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรต้นแบบแต่ละสาขายังขาดแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้ และการช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ระหว่างเกษตรกรในกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติแล้วแต่ต้องการเทคนิคในการท าการเกษตรเพิ่มเติม 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

5.2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านการประเมินคณุสมบัติดา้นรายได้ และคุณสมบัติพื้นฐาน (Existing Smart Farmer) สู่
การเป็น Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขา 

5.3 เพื่อเกิดแหล่งเรยีนรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน มีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
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5.4 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ผูเ้กี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 

(Zoning) การเป็น Smart Officer การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน ASEAN GAP เพื่อความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน       

5.5 เพื่อสร้างความรูด้้านการปฏิบตัิตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนประชาชนทีได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  125  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนได้รับการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม 2562  - กันยายน 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  / /           

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / /  / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 50,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 ประชาชนไดร้ับการพัฒนาเกษตรกรที่ผา่นการประเมินคุณสมบัติด้านรายได้ และคณุสมบัติพื้นฐาน (Existing 
Smart Farmer) สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบในแตล่ะสาขา 

9.2 ประชาชนได้รับพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
9.3 ประชาชนได้รับการส่งเสรมิ สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
9.4 ประชาชนได้รับความรู้ดา้นการปฏิบัตตินทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2   กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย

แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2563  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนท่ัวไปและผู้สนใจพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพื่อสร้างความรูด้้านการปฏิบตัิตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  2,000  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รบัการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคณุภาพ เท่าเทยีมและทั่วถึง
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม 2562  - กันยายน 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน / / / / /  / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000,000 บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 3,000,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝมีือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตของให้มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัตตินทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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       ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                    (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

                                                   

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย

แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึ งท าโครงการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2563  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและผู้สนใจพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพื่อสร้างความรูด้้านการปฏิบตัิตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเด็กและเยาวชนทีไดร้ับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รบัการยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคณุภาพ เท่าเทยีมและทั่วถึง
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

7.2 ระยะเวลำ เดือนตุลาคม 2562  - กันยายน 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน / / / / /  / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล           / / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000,000 บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 3,000,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝมีือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตของให้มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัตตินทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นท่ี                             
อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภซูาง ช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภมูิล าเนาและทอ่งเที่ยวมากกว่า

ในช่วงเวลาปกติจากสถิติการเกดิอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จะมผีู้เสียชีวิตและจ านวนผู้บาดเจ็บเป็นจ านวน

มากและจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตรุถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พบว่าสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับ

ขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับข่ีที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมาประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร 

ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไมป่ลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัตเิหตดุังกลา่วซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใหถ้ือเป็นภารกิจส าคญัและ

จ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัตเิหต ุ

 ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จึงได้จัดท า

โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

และประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนโดยมุ่งท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง สร้างจิตส านึกให้นักเรยีน นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
เสรมิสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

มารยาทในการขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
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5.3 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 

5.4  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

5.5  เพื่อให้ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ในการใช้

รถใช้ถนน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- จ านวนประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาท

ในการขับขี่และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตแุละหลังเกิดเหตุ จ านวน 
1.000 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการ
ขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธแีก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

7.2 ระยะเวลำ เดือนธันวาคม  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน   / /         
4 สรุปและรายงานผล     / /       

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 10,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 - นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนกั ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาท
ในการขับขี่และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ และตรวจเช็คยานพาหนะ  ตลอดจนวธิีแก้ปัญหาในขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหต ุ
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10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.............................. .........................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นท่ี                             
อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภซูาง ช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยวมากกว่า

ในช่วงเวลาปกติจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จะมีผู้เสียชีวิตและจ านวนผู้บาดเจ็บเป็นจ านวน

มากและจากการวิเคราะหส์าเหตุการเกิดอุบัตเิหตรุถจักรยานยนตใ์นประเทศไทย พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร คือ ผู้ขับ

ขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติด มึนเมาประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร 

ประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจส าคัญและ

จ าเป็นต้องด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ 

 ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จึงได้จัดท า

โครงการรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียง

ค า และประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สิน ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนโดยมุ่งท่ีจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง สร้างจิตส านึกให้นักเรยีน นักศึกษามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
เสรมิสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายจราจร 

มารยาทในการขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 



242 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

5.3  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 

5.4  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

5.5  เพื่อให้ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ในการใช้

รถใช้ถนน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- จ านวนประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาท

ในการขับขี่และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตแุละหลังเกิดเหตุ จ านวน 
1.000 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการ
ขับข่ีและรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ ตลอดจนวิธแีก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า และเขตพืน้ท่ีอ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง 

7.2 ระยะเวลำ เดือน เมษายน 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ประชุมเตรียมงาน     / / /      
2 ออกค าสั่ง        /      

3 ด าเนินงานตามแผน       /      
4 สรุปและรายงานผล       / /     

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าด าเนินงาน           เป็นเงินท้ังสิ้น 10,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 - นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนกั ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาท
ในการขับขี่และรูจ้ักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ และตรวจเช็คยานพาหนะ  ตลอดจนวธิีแก้ปัญหาในขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหต ุ
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10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย
แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษาจึงท าโครงการศูนย์อาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 ข้ึนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริหารวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 

5.2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนประชาชนท่ีมีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเช็คยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  บริเวณหน้าโรงเรยีนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4 ถนนพิศาล ต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลำ เดือนธันวาคม – เดือนมกราคม 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกค าสั่ง    /          

3 ด าเนินงานตามแผน   / /         
4 สรุปและรายงานผล     / /       

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  88,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 วัสดุบริการงานซ่อม  เป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 
8.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน เป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 
8.3 ค่าด าเนินงานศูนย ์    เป็นเงินท้ังสิ้น    8,000 บาท 
8.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู ้

9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์  2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว / งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตั ิ

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 2    กลยุทธ์ที่ 8 

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที ่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทย
แลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วง
เทศกาลสงกรานต์  2563 ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ
บริหารวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 

5.2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนประชาชนท่ีมีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเช็คยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  บริเวณหน้าโรงเรยีนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4 ถนนพิศาล ต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลำ เดือนเมษายน  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน     / / /      
2 ออกค าสั่ง        /      

3 ด าเนินงานตามแผน       / /     
4 สรุปและรายงานผล        / /    

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  88,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 วัสดุบริการงานซ่อม  เป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 
8.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน เป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 
8.3 ค่าด าเนินงานศูนย ์    เป็นเงินท้ังสิ้น    8,000 บาท 
8.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู ้

9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

       (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)    

                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้มีการด าเนินการ
ส ารวจ รวบรวม ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อและมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เช่น พ้ืนที่
เกาะละวะ จังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ.2539 พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา เมื่อปี พ.ศ.2551 พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก เมื่อปี พ.ศ.2552 และพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นต้น 

เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ. 
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 5.3 เพื่อจัดท าห้องเรยีนรูส้วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 1 ห้อง 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
6.1.1  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน  64  คน 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน  672  คน 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
6.2.1 คณะผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6.2.2 คณะผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ 

ที่มีอยู่ในวิทยาลัยและชุมชน  

6.2.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท (รองบประมาณจดัสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 20,000   บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคา 

1 จัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้ 50 แผ่น 150 7,500 
2 จัดท าห้องเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ห้อง 10,000 10,000 
3 วัสดุ อุปกรณ์ จัดท าตัวอย่างพรรณไม้    2,500 
      

รวม 20,000 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน ไดส้นอง

พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
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9.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในวิทยาลัยและชุมชน 

9.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน มีส่วนร่วมในการ

จัดท าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายชูชล   สุธรรม) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

โครงการสถานศึกษาคณุธรรม 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้

ก าหนดให้สถานศึกษาค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญนั้น โดยยึดหลักว่า ผู้ เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภ าพ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ นี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัดพบว่า นักเรียนยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งคณะกรรมการประเมินภายในได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายสนองตอบความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน และในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรม 
 5.2 เพื่อให ้ครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรยีน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาแกนน า วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 66 คน 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 6.2.1. ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาสู่สถานศึกษาคณุธรรม   
 6.2.2. การบริหารการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม     
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

                                                                                                              

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 20,000   บาท 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคา 

1 โครงงานมีวินัย    5,000 
2 โครงงานใจอาสา    5,000 

3 โครงงานกิริยาสุภาพ    5,000 

4 วัสดุส านักงาน    5,000 
รวม 20,000 

 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคเชียงค าทุกคนมีคุณธรรม จรยิธรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90  
9.2 สถานศึกษาเข้าร่วมประเมินโรงเรียนคณุธรรมระดับอาชีวศึกษา 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายชูชล   สุธรรม) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

โครงการชมรมวิชาชีพ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาให้นักเรียน

นักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า  กล้าคิด  กล้าท า  กล้า

น า  กล้าเปลี่ยน  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึง

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีและมีความสุข 

 5.2  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคเชียงค าเป็นคนดีและมคีวามสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข                                                                                                    
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  48,100 บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 48,100   บาท 
 

 
ล ำดับ 

 
รำยกำร 

จ ำนวนสมำชกิ(คน) งบประมำณ 
2 ภำคเรียน 

 

หมำยเหตุ 
 

2/2562 
 

1/2563 

ปวช. ปวส. ปวช. ปวส. รวม  งบประมาณค านวณไดจ้าก
จ านวนสมาชิกxหัวละ50 บาท
x2ภาคเรียน 
*ปวช. 29,700 (อุดหนุน) 
*ปวส.   18,800 (บกศ.) 
= 48,500 บาท 

2 ช่างยนต์ 124 43 124 43 167 16,700 

3 ช่างไฟฟ้า 71 43 71 43 114 11,400 

4 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 29 4 29 4 33 3,300 

5 บัญช ี 43 63 43 63 106 1,0600 

6 คอมพิวเตอร ์ 30 35 30 35 65 6,500 

 297 188 297 188 485 48,500 

รวม   
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 1. นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข 
 2 .นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งและมีความสุข 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายชูชล   สุธรรม) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ ค่ายผู้น าอาชีวศึกษา เสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล และต่อตา้นทุจริตในสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
       ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อใหส้ถานศึกษาได้ด าเนินกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพท่ีดี กลา้แสดงออก 
 5.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล และไม่ทุจรติ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดบัสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้มีการ

พัฒนา  จ านวน 60 คน 
 

6.2 เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษาใหม้ีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก 
-  นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน        /     
2 ออกค าสั่ง          /    

3 ด าเนินงานตามแผน         / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,200 บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 24,200   บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
ราคา 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600บ.x3คน x 2 วัน)    7,200 
2 ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 50 บ. 2 มื้อ)    6,000 
3 ค่าอาหารว่าง (60 คน x 25 บ. 4 มื้อ)    6,000 
4 ค่าวัสดสุ าหรับประกอบการอบรม    5,000 
      

รวม 24,200 
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9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบติดตามประเมินผล 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ สร้างจิตส านึกความรักสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีต จนถึง

ปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของ
วิทยาลัย ฯ ท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากน้ันยังมีศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาประจ าชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต วิทยาลัย ฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึกในความเป็นไทย โดย
แสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนั้นในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิทยาลัย ฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา ได้แสดงความสามารถท้ังในด้านการแสดง ผลงานทางนิทรรศการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อปลูกฝังความรักเทดิทูนตอ่สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
 5.2  เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิง่ขึ้น 
 5.3  เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง บ้าน วัด  วิทยาลัย ฯ  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 700 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

6.2 เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียน นักศึกษา มีความรักเทิดทูนต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
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7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563                                                                          
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,500  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 20,500  บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 

1 13  ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพล 
อดุลยเดช    

1,000 

2 23  ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช   2,000 

3 5  ธันวาคม  2562  วันชาติไทย/วันพ่อ   1,500 

4  มกราคม 2563  สืบสานประเพณปีีใหม่ (ท าบุญตักบาตร)  5,000 
5 3 มิถุนายน 2563  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชีนาถ  1,500 
6 30  มกราคม  2563 วันอนุสรณผ์ูเ้สียสละ 1,500 
7 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   1,500 
8 12  สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ   1,500  
9 วันเข้าพรรษา 2563 5,000  

รวม 20,500 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา มคีวามตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ 

ให้คงอยู่ตลอดไป 
9.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายชูชล   สุธรรม) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ แข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพตดิ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า (กาสลองเกมส์ ครั้งท่ี 8  ) 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวสัส์   ตาเอื้อย / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่  3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่งจูงใจท า

ให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้
มีความสามารถมากกว่า ดังนั้นทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา      
ทุกคนได้ออกก าลังกาย มีสุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน นักศึกษาทุกคนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ลดอัตราการขาด
เรียน 

5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักสามัคคีในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลยาเสพตดิ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 684 คน  

6.2 เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
-  เสริมสร้างความสามคัคี   คุณธรรม และจริยธรรม                                                                                                        

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  –   เดือนธันวาคม  2562   ปีงบประมาณ 2563  
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / /          
4 สรุปและรายงานผล    /         

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  199,840  บาท  (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันที่ด าเนินโครงการ) 
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 199,840   บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคา 

1 ค่าอาหารกลางวัน 684 คน x 50 บ. X2 มื้อ    68,400 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 684 คน x 25 บ. X4 มื้อ    68,400 

3 ค่าตอบแทนกรรมการ 8 คน x 600 x 2 วัน    9,600 

4 ค่าด าเนินการจัดเตรยีมสถานท่ีแตล่ะสี     31,000 
5 ค่าอุปกรณ์กีฬา    15,000 
6 วัสดุส านักงาน    5,000 
7 ป้ายไวนิล โครงการ ขนาด 1x3 เมตร 1 ผืน -360 -360 
8 ป้ายไวนิล ติดแท่นกระถางคบเพลงิ -3x3 เมตร 1 ผืน 1,080 1,080 
9 ไม้อัดขนาด 1.2 เมตร x 2.4 เมตร x 3 มิลลเิมตร 4 แผ่น 250 1,000 

รวม 199,840 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2562 – 2563 
9.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

9.3 นักเรียน นักศึกษามีภูมคิุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

            (ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวัสส์   ตาเอือ้ย) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                   (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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โครงการส่งเสริมดา้นกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวสัส์   ตาเอื้อย / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่  3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่งจูงใจท า

ให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้
มีความสามารถมากกว่า ดังนั้นทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุก
คนได้ออกก าลังกาย มีสุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ลดอัตราการขาดเรยีน 
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักสามัคคีในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จ านวน  672 คน 

6.2 เชิงคุณภำพ  
- นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 
- เสริมสร้างความสามัคคี  คุณธรรม และจริยธรรม 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
7.2 ระยะเวลำ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2562 – เดือนสิงหาคม 2563 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / /          
4 สรุปและรายงานผล    /         

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                    งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2562-2563 
9.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

            (ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวัสส์   ตาเอือ้ย) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

         รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ............................. ..........................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ การเตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที่ 3 ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรยีนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรียญทอง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
 -  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 -  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีผลการด าเนินกิจกรรม ในระดับเหรียญ
ทอง 
 -  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                                                              
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่   วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / /          
4 สรุปและรายงานผล    /         

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,950  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 9,950   บาท 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ/
หน่วย 

รำคำ 

1 วัสดุส านักงาน จัดท าสรุปรูปเล่ม   5,000 5,000 
2 ป้ายต้อนรับคณะกรรมการ หน้าประต ู 2x2 เมตร 1 ผืน 480 480 
3 ป้ายต้อนรับคณะกรรมการ ในห้องประชุมเล็ก 1x1.5 เมตร 1 ผืน 180 180 
4 ป้ายประเมิน  ในห้องประชุมตึกอ านวยการ   2x3 เมตร 1 ผืน 720 720 
5 ป้ายช่ือ หน้าส านักงาน อวท.  2x3 เมตร 1 ผืน 720 720 
6 ป้ายสรุปผลกิจกรรม 1.5x1.5 เมตร   5 ผืน 1350 1350 
7 ป้าย ประชาสมัพันธ์ คติพจน์ ฯลฯ 1 ผืน 1100 1100 

รวม 9,550 
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9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม 

ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ เหรียญทอง    

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
-  แบบติดตามประเมินผล 

 
 
     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 
 
                                                   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 

     ลงช่ือ......................... ..............................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นัก เรียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อใหส้ถานศึกษาได้ด าเนินกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เกีย่วกับกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล และไม่ทุจรติ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 

 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เป็นสมาชิกของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ร้อยละ 100 

6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษาใดม้ีความรู้เกีย่วกับกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย                                                                                                                 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ  ปีงบประมาณ 2563  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน        /     
2 ออกค าสั่ง          /    

3 ด าเนินงานตามแผน         / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000   บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
ราคา 

1 ป้ายห้องประชุมใหญ่ 2*4 8 เมตร 120 1,000 
รวม 1,000 

 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม 

ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกบักระบวนการ การด าเนินกจิกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ 

ไทย   
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 
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10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบติดตามประเมินผล 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 
 
                                                   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 
                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม / งานกิจกรรม / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566 วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยและ

ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แห่งการครองสิริราชสมบัติทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรง

ริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในทุกภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อสร้างสมดุล

แห่งการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาโดยมองทุก

สิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเช่ือมต่อกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มิได้แยกส่วนในการกาหนดกรอบแนวคิดหลักการ  รวมทั้ง

แนวทางแก้ไขปัญหา ที่ทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์ร่วมเดียวกันคือ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนเนื่องจากทรงเห็นว่าการ

พัฒนาที่ให้ผลสัมฤทธิ์จาเป็นต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคนก่อนเป็นอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงค่อยขยายการพัฒนาไปสู่

โครงสร้างอื่นๆ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนองพระราชดาริและเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่ นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนชนใกล้เคียง และนักเรียน ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อสนองพระราชดารติามโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
 5.2 เพื่อให ้คณะผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคณุธรรม จรยิธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ เพื่อใช้ในการด าเนนิชีวิตประจ าวัน 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 

-  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้สนองพระราชด าริ จ านวน 800 คน 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

6.2 เชิงคุณภำพ 

 -  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 
 

ที ่ กิจกรรมหลกั ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            
2 ออกค าสั่ง  /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / / / / / / /   
4 สรุปและรายงานผล           /  

 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 

                                     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,000  บาท 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคา 

1 ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.5x3 เมตร 1 ผืน 540 540 
2 วัสดุส านักงาน สรุปโครงการ   460 460 

รวม 1,000 
 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 สนองพระราชดารติามโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
9.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า ทุกคนมีคุณธรรม จรยิธรรม  มีความ

ซื่อสัตย์ สุจรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
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     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                   (นายชูชล  สุธรรม) 
 
                                                   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 
                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

ทักษะวิชาพื้นฐาน  ประจ าปีการศกึษา 2562 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรยีญทอง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 

 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 

6.2 เชิงคุณภำพ 

 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีผลการด าเนินกิจกรรม ในระดับเหรียญ

ทอง 

 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งเป็นสุข 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่     วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ   ปีงบประมาณ 2563  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ประชุมเตรียมงาน          /   

2 ออกค าสั่ง          /   

3 ด าเนินงานตามแผน           /  

4 สรุปและรายงานผล            / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,620  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 12,620  บาท 
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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ/
หน่วย 

รำคำ 

1 หมึก Epson L3110 แท้ 8 ขวด 250 2,000 
2 กระดาษ Photo 130 แกรม 1 ชุด 160 160 
3 รางวัลเชิดชูเกียรติ สมาชิกดีเด่นดา้นคนดีและมีความสุข 3 ชุด 1500 4,500 
4 รางวัลเชิดชูเกียรติ สมาชิกดีเด่นดา้นคนเก่งและมคีวามสุข 3 ชุด 1500 4,500 
5 รางวัลเชิดชูเกียรติ ชมรมดีเด่น 1 ชุด 500 500 
6 ป้ายห้องประชุมใหญ่ 2*4 8 เมตร 120 960 

รวม 12,620 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม

ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ เหรียญทอง   

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบติดตามประเมินผล 

 
 
     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 
 
                                                   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

     ลงช่ือ.......................... .............................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 

3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเ รียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรยีญทอง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

6.1.1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภำพ 

6.2.1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลยัเทคนิคเชียงค า มีผลการด าเนินกิจกรรม ในระดับ
เหรียญทอง 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อยา่งเป็นสุข                                                                            

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่   วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 
7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            

2 ออกค าสั่ง /            

3 ด าเนินงานตามแผน  / /          

4 สรุปและรายงานผล   /          

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,600  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1 ค่าใช้สอย/ค่าวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000  บาท 

 ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 
รำคำ/
หน่วย 

รำคำ 

1 หมึก Epson L3110 แท้  4 ขวด 250 1,000 
2 กระดาษ Photo 130 แกรม 1 ชุด 160 160 
3 เครื่องดี่ม 50 ขวด 15 750 
4 อาหารว่าง 50 ชุด 25 1,250 
5 ป้ายยินดีต้อนรับห้องประชุมเล็ก 1.50*2.20 3 เมตร 120 360 
6 ป้ายห้องประชุมใหญ่ 1*3 3 เมตร 120 360 
7 ป้ายต้อนรับหน้าวิทยาลัย 2*3 6 เมตร 120 720 

รวม 4,600 
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9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ เหรียญทอง   
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบติดตามประเมินผล 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 
 
                                                   
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 
                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ จดัท าป้ายส านักงานคูหาลูกเสือและส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายธีรภัทร   ณ น่าน / อวท. / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

3.2 มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

3.3. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 – 2566  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
พันธ์กิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  

3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนที3่ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
       ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท า
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อจัดท าป้ายใหไ้ดต้ามมาตรฐานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อใหส้ถานศึกษาได้ด าเนินกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรยีญทอง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  ได้ป้ายส านักงานคหูาลูกเสือและส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 2 ป้าย 
-  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภำพ 

-  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีผลการด าเนินกิจกรรม ในระดับเหรียญ
ทอง 

-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเปน็สุข 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชยีงค า 

7.2 ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน          /   

2 ออกค าสั่ง          /   

3 ด าเนินงานตามแผน           /  

4 สรุปและรายงานผล            / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  18,000  บาท  
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 
 8.1  ค่าป้าย และวัสด ุ  เป็นเงินท้ังสิ้น   18,000  บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

ราคา 

1 ป้ายคูหาลูกเสือ 30 x 80 เซนติเมตร    3,000 3,000 
2 ป้ายส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ขนาด 80 x 240 เซนติเมตร 
  13,000 13,000 

3 วัสดุท าโครงป้าย   2,000 2,000 
รวม 18,000 
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9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ได้ป้ายส านักงานคูหาลูกเสือและส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
9.2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม

ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.3 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ เหรียญทอง   

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบติดตามประเมินผล 

 

 

     ลงช่ือ.................. .....................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                   (นายธีรภัทร   ณ น่าน) 

 

                                                   

     ลงช่ือ.......................................................  ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 

            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสลีา)     

                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................  ผู้อนุมตัิโครงการ 

                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและวิชาโครงการ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม      พหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ลูกเสือท้ัง 4 ประเภท ที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 

อาจสอบวิชาพิเศษได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้วิชาเหล่านี้มุ่งหมายให้ลูกเสือ ได้แสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 
เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมกับลูกเสืออ่ืน ๆ  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อด าเนินการกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือ 
5.2 เพื่อให้ลูกเสือได้แสดงซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้จัดกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  16  ตุลาคม  2562  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รบัความรู้และ

ประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่คา่ยพักแรม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน /            

2 ออกค าสั่ง  /           

3 ด าเนินงานตามแผน  / / / /        

4 สรุปและรายงานผล     /        

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,420   บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์   เป็นเงินท้ังสิ้น          720   บาท 
8.2 ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ   170 คน x 10 บาท  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,700   บาท 

 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
                             
                      
     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
 
                                                   
 
 

      

     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 
  
 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ กิจกรรมเดินทางไกล เขา้ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจ ากอง และประดับแถบสามสี   
กองลูกเสือ เนตรนารีวสิามญัช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม      พหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาไดจ้ัดให้กิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  นักเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียน 
และเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี             
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญั เข้าพิธีประจ ากอง และประดับแถบ 3 ส ี
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญัตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคี เมื่อมีกจิกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสตูร 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่อุทยานแห่งชาติภูซาง  จังหวัดพะเยา 
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี 22 – 24  กันยายน  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน            / 

2 ออกค าสั่ง            / 

3 ด าเนินงานตามแผน            / 

4 สรุปและรายงานผล            / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    131,400   บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนลูกเสอื 170 คน x 300 บาท  เป็นเงินท้ังสิ้น 51,000  บาท 
8.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  65 คน x 240 บาท x 3 วัน     เป็นเงินท้ังสิ้น 46,800  บาท 
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20 คน x 210 บาท x 3 วัน     เป็นเงินท้ังสิ้น 12,600  บาท 

 8.4 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์    เป็นเงินท้ังสิ้น   1,000  บาท 
 8.5 ค่าที่พัก      เป็นเงินท้ังสิ้น   2,000  บาท 
 8.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าฐาน เกมส์ แถบสี และนันทนาการ เป็นเงินท้ังสิ้น  เป็นเงินท้ังสิ้น    8,000 บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการ  อยู่ค่ายพักแรม และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
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     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
 
                                                   
      

     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญัอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจ าปี 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม    พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาไดจ้ัดให้กิจกรรมลูกเสอืเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  นักเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียน 
และเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี             
4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 

กิจการลูกเสือเป็นประบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็น ผู้มีระเบียบ
วินัยอันดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้น า ตามกฎ และค าปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการ
พัฒนาเยาวชนให้รู้จักช่วยตนเองพร้อมท้ังพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อทบทวนหลักสตูรการเรยีนการสอนวิชาลูกเสือ 
5.2 เพื่อสรา้งเยาวชน ชุมชน และสังคมให้มสี่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์อย่างยั่งยืน 
5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคี เมื่อมีกจิกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินยั ความอดทน เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน จ านวน 8 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียน ไดร้ับความรู้และประสบการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุร ี
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  มีนาคม - เมษายน 2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน      / /      

2 ออกค าสั่ง      / /      

3 ด าเนินงานตามแผน        /   /      

4 สรุปและรายงานผล       /      

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,360    บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์       เป็นเงินท้ังสิ้น    720  บาท 
8.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู.  1 คน x 240 บาท x 7 วัน     เป็นเงินท้ังสิ้น 1,680  บาท 
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง นักเรียน   8 คน x 210 บาท x 7 วัน เป็นเงินท้ังสิ้น      11,760  บาท 
8.4 ค่าที่พักครู 600 บาท x 2 คืน   เป็นเงินท้ังสิ้น 1,200  บาท 
8.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     เป็นเงินท้ังสิ้น 3,000  บาท 
8.6 ค่าวัสดุอุปกรณ ์    เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนไดร้ับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน             
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     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
 
        
     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                      รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม)             

        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ วันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  

กองลูกเสือ เนตรนารีวสิามญัช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม    พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลูกเสือทั่ว

ประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ คณะลูกเสือแห่งชาติก็ได้จัดพิธีใน
ส่วนกลางที่ลานอนุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี โรงเรียนต่าง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาในโรงเรียน งานลูกเสือ แผนกกิจกรรม ฝ่าย
กิจการนักเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เห็นความส าคัญในกิจกรรมนี้ จึงเห็นควรให้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราช
สดุดี เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญัตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคี เมื่อมีกจิกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินยั ความอดทน เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสตูร 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2562 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน  /           

2 ออกค าสั่ง  /           

3 ด าเนินงานตามแผน    /           

4 สรุปและรายงานผล  /           

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,720    บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์          เป็นเงินท้ังสิ้น               720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี       เป็นเงินท้ังสิ้น  2,000  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
                                               

     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
 
                                           

         
     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 
     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย  กองลูกเสือ เนตรนารีวสิามญัช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม    พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้มีแนวคิดเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุก ๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสวนสนามและ
ปฏิญาณตนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เห็นความส าคัญ เนื่องจากเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได้มีการถวายราช
สดุดีและทบทวนค าปฏิญาณขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อถวายความจงรักภักดีแดพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวและองค์ปัจจุบัน 
5.2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหวา่งพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.3 เพื่อสืบเนื่องประเพณีที่ดีนี้ใหด้ ารงอยู่ในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีต่อไป 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินยั ความอดทน เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสตูร 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  1  กรกฎาคม  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน          /   

2 ออกค าสั่ง          /   

3 ด าเนินงานตามแผน            /   

4 สรุปและรายงานผล          /   

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,720    บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์      เป็นเงินท้ังสิ้น    720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000   บาท 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
 
                                             

     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
                                                   
      
     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

โครงการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามญั ช่อสะอาดวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม    พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พ.ศ.2549  ข้อ 

10  ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  มีหน้าท่ีตามข้อ 10.6  จัดให้มีการติดตามผลการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อ 10.11 ก าหนดมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกองลูกเสือ
วิสามัญในสังกัดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ  ข้อ 
12  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการและสรุป
รายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    (พ.ส.น.อ.)   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามญั  
5.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนาร ี

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้จัดกจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี  เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน  / /          

2 ออกค าสั่ง  / /          

3 ด าเนินงานตามแผน    /   /          

4 สรุปและรายงานผล   /          

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,720    บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าจัดท าเอกสารการประเมิน         10,000 บาท 
  

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
                                               

    
     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
                                                   
      
     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการ สอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเข้าคา่ยกลางวัน Day Camp พิธีรับเตรยีมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
และประดับแถบสองสี  กองลูกเสอื เนตรนารีวสิามญัช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม      พหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าถือเป็น กิจกรรมหลักที่จะต้องท าเป็น

ประจ าทุกปีการศึกษา และเพื่อสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ว่าด้วยกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีวิสามัญในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย   จิตใจ สติปัญญาและศีลธรรม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มี
ความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีรับเตรยีมลูกเสือ เนตรนารีวสิามัญ และประดับแถบ 2 ส ี
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญัตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคี เมื่อมีกจิกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินยั ความอดทน เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสตูร 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 สถำนที ่     วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7.2 ระยะเวลำ   27  สิงหาคม  2563  

7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน           /  

2 ออกค าสั่ง           /  

3 ด าเนินงานตามแผน           /  

4 สรุปและรายงานผล            / 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,610   บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์    เป็นเงินท้ังสิ้น          720   บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000   บาท 
8.3 ค่าเครื่องหมายลูกเสือโลก,แถบ 2 สี   170 คน x 17 บาท  เป็นเงินท้ังสิ้น 2,890   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ ์

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
                                                  ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
                                                      

      

     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 

     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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โครงการอบรมนายหมู่ถาวร  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่ำย / งำนรับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร / กิจกรรมลูกเสือ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้นและมำตรกำร 
3.1. นโยบำย/ยุทธศำสตร์/กลยทุธ/์ของสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำนโยบำย 

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ    

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม      พหุวัฒนธรรม และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
กลยุทธ์ที ่๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3.3. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
3.4 ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านที่ 3  มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกดิจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สภำพปัจจุบนั/หลักกำรและเหตุผล 
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือในการให้ความรู้แก่นายหมู่ลูกเสือ เพื่อช่วยให้

นายหมู่ลูกเสือเป็นผู้น าที่ดีต่อหมู่ลูกเสือและกองลูกเสือ ดังนั้น การฝึกอบรมที่มุ่งทางด้านการแก้ไข ปรับปรุง เสริมสร้าง และ
พัฒนาให้นายหมู่ลูกเสือแต่ละคน มีศักยภาพจัดการและประสานกิจกรรมของลูกเสือในหมู่ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวสิามญั มีภาวะผู้น า 
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญัตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคี เมื่อมีกจิกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินยั ความอดทน เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

- นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี พ่ีเลี้ยงโลเวอร์ ระดับชั้น ปวช.2,3 จ านวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 เชิงคุณภำพ 

- นักเรียน ไดร้ับความรู้และประสบการณ์อันเกดิจากการอบรมภาวะผู้น า และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนด ำเนนิกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 สถำนที ่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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7.2 ระยะเวลำ  วันท่ี 14-15  พฤษภาคม  2563 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรมหลกั 

ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน        /     

2 ออกค าสั่ง        /     

3 ด าเนินงานตามแผน        /     

4 สรุปและรายงานผล        /     

8. งบประมำณ/ทรัพยำกรและแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3,920   บาท   
 (เรียงตามล าดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ) 

8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์      เป็นเงินท้ังสิ้น    720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี เป็นเงินท้ังสิ้น 2,000   บาท 
8.3 ค่าเครื่องหมายลูกเสือ แถบนายหมู่  60 แถบ x 20 บาท  เป็นเงินท้ังสิ้น 1,200   บาท 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน จ านวน 40 คน ไดร้บัความรู้และประสบการณ ์

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
   -  แบบประเมิน 
                                     
              
     ลงช่ือ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) 
                                                   
      

     ลงช่ือ.......................................................ผู้พิจารณา/เห็นชอบโครงการ 
                 (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 



  

 
 

แบบเห็นชอบการใช้แผนปฏบิัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

***************************************** 

 
    ตามท่ี งานวางแผนและงบประมาณได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 เสร็จส้ินแล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแนวทางการด าเนินงาน
ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ งานวางแผนและงบประมาณ พิจารณาและตรวจสอบแล้วเห็นสมควรด าเนินการ 
ดังนี้ 
  โปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยเทคนิค 
เชียงค า จังหวัดพะเยา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................ 

                                                          

 
             (นายมนัส    วงศ์อนันต์) 
          ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
           .........1......./.....พฤศจิกายน...../....2562........ 
 


