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ค ำน ำ 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า            

จังหวัดพะเยา นี้ เป็นเครื่องมือส าคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 

แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัด   

ทุกหน่วยด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสามารถ

ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยได้จัดท าขึ้น

จากการระดมสมอง ของผู้บริหาร และบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ท้ังนี้แผนปฏิบัติ

ราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานด้วย 
 

  ท้ายนี้หากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดท าและรวบรวม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ ขอน้อมรับแก้ไข และขออภัยด้วย 
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- ค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ท่ี   211/2563  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณประจ าปี       

พ.ศ. 2564 ส าหรับสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรผลิตและพัฒนำก ำลังคนท่ีมีคุณภำพและได้

มำตรฐำนสำกล ด้วยเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศตำมเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ชำติ 

 

 พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ และกำรอบรมวิชำชีพ ให้มีคุณภำพและได้

มำตรฐำน มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 

3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และ

กำรฝึกอบรมวิชำชีพ 

6. วิจยั สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 

7. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีศักยภำพสูงขึ้นและมีควำมก้ำวหน้ำใน

วิชำชีพ 

 ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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นโยบำยและจุดเน้นกำรปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
 

 ปรัชญำกำรบริหำร 

“อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง สร้ำงคุณภำพ น ำปริมำณ” 
 

 หลักกำร 

1. มุ่งขับเคลื่อนอำชีวศึกษำตำมกรอบนโยบำย 3 ป. ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรคือ 

 ปลดล็อก : หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 

 ปรับเปล่ียน : หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย 

 เปิดกว้ำง : ให้สถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผู้ท่ีมี               

                  ควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำชีพ 
 

2. กรอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

1. สร้ำง “อำชีพใหม่” ให้กับประชำชน 

2. เปิดโอกำสให้ผู้เรียน เรียนสำยอำชีพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภำคด้วย “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ. 

3. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็น Excellence Center 

4. พัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชน 
 

3. จัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรงำนท ำ 100 % 
 

4. ขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนตำมหลักกำรด้วย “วงจรอำชีวศึกษำคุณภำพ (Vocational 

Quality Cycle)” 
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 นโยบำยและจุดเนน้ 

1. อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TV2S) 

 พัฒนำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเช่ียวชำญเฉพำะ 

 ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 

 ยกระดับควำมร่วมมือและเพิ่มบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 

 พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 

 พัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 

 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
 

2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 

 จัดต้ังและขับเคล่ือน “ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับประชำชน”ในสถำนศึกษำ 

 พัฒนำและยกระดับ “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” และโครงกำรทวิศึกษำ 

 พัฒนำ “ศูนย์ควำมเป็นเลิศกำรอำชีวศึกษำ (Excellence Center)” โดยควำมร่วมมือกับ 

                   ภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรช้ันน ำ 

 ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 23 แห่งท่ัวประเทศ ในกำรจัดกำรศึกษำปริญญำตรี 

    สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 พัฒนำระบบกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และกำรบริหำรจัดกำร) 
 

3. แนวทำงกำรขับเคล่ือนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 

 ปลดล็อคเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรบริหำร 

    จัดกำร 

 ปรับเปล่ียนรูปแบบเนื้อหำกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก 

    ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

 ปรับเปล่ียนระบบบริหำรจัดกำร และน ำระบบดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน 

 ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำ (Re-Branding) น ำองค์กรด้วยปรัชญำ “อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง”  

    และ “อำชีวะฝีมือำชน คนสร้ำงชำติ” 

 เปิดกว้ำงกำรสรรหำครูและผู้เช่ียวชำญท่ีมีศักยภำพจำกทุกภำคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์กำรผลิต 

    และพัฒนำก ำลังคนสำยอำชีพ 

 เปิดกว้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของภำคเอกชน 

 

 

 

 



4 

 

 เป้ำหมำย 

1. พัฒนำสถำนศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศและควำมเช่ียวชำญเฉพำะ 

2. ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศ  (Re-SKlls,Up-Skills , New-Skills) 

3. ยกระดับควำมร่วมมือและเพิ่มบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำกับภำคเอกชนอย่ำงเข้มข้น 

4. พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 

5. พัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand) 

6. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทำงวิชำชีพ ภำษำอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
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กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน กำรอำชีวศึกษำ 

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สัมพันธและเชื่อมโยงกับ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

         กระทรวงศึกษำธิกำรไดประกำศใชมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำพ.ศ.2561ส ำหรับสถำนศึกษำท่ี             

จัดกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำใชเปนแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          

ดำนอำชีวศึกษำใหเปนไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำ จึงไดก ำหนดเกณฑกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำร

อำชีวศึกษำพ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

จ ำนวน 5   ดำน ดังนี้ 

ดำนที่ 1 ดำนผเูรียนและผสู ำเร็จกำรศึกษำ 

1.1. กำรดูแลและแนะแนวผูเรียน 

1.2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3. ผูเรียนมีสมรรถนะในกำรเปนผูประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

1.4. ผลงำนของผูเรียนดำนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย 

1.5. ผลกำรแขงขันทักษะวิชำชีพ 

1.6. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

1.7. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติดำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 

1.8. กำรมีงำนท ำและศึกษำตอของผูส ำเร็จกำรศึกษำ 

ดำนที่ 2 ดำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2.1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 

2.1.1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอยำงเปนระบบ 

2.1.2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ

ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 

2.2. กำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปนส ำคัญ 

2.2.1. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติ 

2.2.2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูสูกำรปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนส ำคัญและน ำไปใชในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
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ดำนที่ 3 ดำนครูผสูอนและผูบริหำรสถำนศึกษำ 

3.1. ครูผสูอน 

3.1.1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3.1.2. กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน 

3.1.3. กำรพัฒนำตนเองและพฒันำวิชำชีพ 

3.2. ผูบริหำรสถำนศึกษำ 

3.2.1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีสวนรวม 

3.2.2. กำรบริหำรจัดกำรระบบขอมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ดำนที่ 4 ดำนกำรมีสวนรวม 

4.1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

4.2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4.3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 

ดำนที่ 5 ดำนปจจัยพื้นฐำน 

5.1. อำคำรสถำนท่ี หองเรียน หองปฏิบัติกำร โรงฝกงำน หรืองำนฟำรม 

5.2. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 

5.3. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริกำร 

5.4. ระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใชงำนดำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

5.5. กำรเขำถึงระบบอินเทอรเน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 
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มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มี
ควำมรู้ มีทักษะและ กำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะทีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ แล'ะ
ทักษะชีวิตเป็นไปตำม มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะท่ีดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและ
กิจนิสัย  ท่ีดี ภูมิใจและรักษำ เอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มี
ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ีของตนเองตำม ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะและมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 สถำนศึกษำมีครู ท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำน
สมรรถนะในกำรจัดกำร เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือ
กลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ ท้นต่อกำรเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและควำมต้อ งกำรของ
ตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ แต่
ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล
กำรเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำให้ถูกต้อง ครบล้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฟิกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่ อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำย
ส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำม
ร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมท้ังกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและ
ภำคเอกชน 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

             กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพื่อ

สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่ำงประเทศในกำรจัด กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ 
กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนใน
ชุมชนสู่สังคมแห่ง    กำรเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์
งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่ำง ๆ   ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 10 ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

 
     กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มิควำมรู้ มีทักษะ
และ กำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

1.1. ด้ำนควำมรู้ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
 
1.2. ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะทีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตำม มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะ

ท่ีดี 

 

1.3. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ี

ดี ภูมิใจและรักษำ เอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำม

บทบำทหน้ำท่ีของตนเองตำม ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต

สำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำร
จัดกำร เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล
สถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

2.1. ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

 สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวชิำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้
ท้นต่อกำรเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.2. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

 สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท ำงำน 
ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ แต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
จัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละ หลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบล้วน สมบูรณ์ 
 
2.3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมำณของสถำนศึกษำท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
 
2.4. ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ี
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำน
ประกอบกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

      กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสังคม
กำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน 
ดังนี้ 

 
3.1. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำมกีำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศในกำรจัด กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู ้

 
3.2. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรชัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ     ท่ีสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 
หมำยเหตุ : กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ “ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด” 
นอกจำกนี้สถำนศึกษำสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นกำรประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ 
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พันธกิจ (Mission) และ กลยุทธ์ (Strategy ) วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
 

 

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และสภำพกำรณ์ของสถำนศึกษำท้ัง
ภำยในและภำยนอก สำมำรถน ำมำก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ดังนี ้

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ ไว้ดังนี้ 

“ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำมุ่งพัฒนำควำมรู้ ทักษะด้ำนวิชำชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน ” 

 
 พันธกิจ (Mission) 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ ก ำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้ดังนี้ 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมรู้ มีทักษะและ กำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จ

ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล

สถำนศึกษำ 

 พันธกิจที่ 3 สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร

ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

“ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำมุ่งพัฒนำควำมรู้ ทักษะด้ำนวิชำชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน ” 
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 กลยุทธ์ (Strategy) 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ ก ำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ ์
1 พัฒนำผู้ส ำเ ร็จกำรศึกษำให้ มีควำมรู้ มี

ทักษะและ กำรประยุกต์ใช้ เป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ

กำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.1. พัฒน ำก ระบ วน กำ ร เ รี ยน รู้  เ กี่ ย ว กั บ
ข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน 
หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ 
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ
ท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตำม มำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถ
ประยุก ต์ใช้ ในกำรปฏิบั ติ งำน และกำร
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภำวะท่ีดี 

1.3. พัฒนำกระบวนกำร ให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษำ เอกลักษณ์ของ
ชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของ
ผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ี
ของตนเองตำม ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริ ย์ทร ง เป็นประมุข  มี จิต
สำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้ำนกีฬำ 
องค์กำรวิชำชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตำม
มำตรฐำนอำชีวศึกษำ  
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ ์
2 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำร
ด ำ เ นิ น ก ำ รต ำมน โ ยบ ำยส ำ คัญขอ ง
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแลสถำนศึกษำ 

2.1. พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
ประกอบกำร ตลำดแรงงำน เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
ใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพิ่มเติมให้ ท้นต่อกำร
เปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

2.2. พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้
พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ 

2.3. พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อำคำร
สถำน ท่ี  ส่ือ  แห ล่ ง เรี ยน รู้  เทค โน โลยี
สำรสนเทศ ครุภัณฑ์ 

2.4. บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำย
ส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนท่ี
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยเน้น
กำรมีส่วนร่วมของ บุคลำกรท้ังภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดย
สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ มีกำร
จัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

3.1.  แสวงหำควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
ในกำรจัด กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำร
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ี เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียน
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.2. สนับสนุนให้ผู้เรียน มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย โดย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน 
หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ      
ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติท่ีพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชำวไทยมำนำนกว่ำ  30  ปี  ท่ีพระองค์ทรงเน้นย้ ำแนว
ทำงกำรพัฒนำ  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดควำมพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลัก
ควำมพอประมำณ  กำรค ำนึงถึงกำรมีเหตุผล  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชำชนคนไทย
ไม่ให้ประมำท   ตระหนักถึงกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำ  และกำรมีคุณธรรมเป็น
กรอบในกำรปฏิบัติและกำรด ำรงชีวิต 
  เนื่องจำกกำรอำชีวศึกษำเป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นกำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงทักษะอำชีพให้กับ
ผู้เรียนกำรจัดกำรศึกษำจึงมุ่งเน้นท่ีกำรบูรณำกำรสู่กำรปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรำยวิชำท่ีมีกำรบูรณำกำร
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีต่อยอดจำกกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนควรมุ่งเน้นกำรจัดกำรท่ีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1. พอประมำณกับศักยภำพของผู้เรียน พอประมำณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ังฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท ำเป็นอย่ำงมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรด ำเนินกิจกำรต้องน ำไปสู่ควำมยั่งยืน
ของผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ อย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมี
ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น อดทน มีควำมพำกเพียร มีวินัย มีสัมมำคำรวะรู้จักท ำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและสืบสำนวัฒนธรรมไทย 

 ตัวอย่ำงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึ้นอย่ำง
สมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนส่ิงแวดล้อมและด้ำนวัฒนธรรม ได้แก่ 
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1. กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
1.1  กิจกรรมกำรออม 
1.2  กิจกรรมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 

 2.  กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสังคม 
  2.1 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสังคม 
  2.2 กิจกรรมอำชีวะบริกำร 
 3.  กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
  3.1  กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นทุน 
  3.2 กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 4.  กิจกรรมเพื่อพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม 
  4.1  กิจกรรมชมรมรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.2  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมในสถำนศึกษำ 
ผลและควำมคำดหวัง 
 สถำนศึกษำท่ีด ำเนินโครงกำรขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงอย่ำงถูกต้อง เป็นระบบ   มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลควรมีผลเป็นท่ีประจักษ์ชัดโดยเกิดกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่อไปนี้ 
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สถำนศึกษำปลอดภัย 

ส่วนที่ 1  กำรเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

1.1 มีนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
1.2 มีกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 

ส่วนที่ 2  สถำนศึกษำปลอดภัย 

2.1  มีนโยบำยควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรประกำศนโยบำยให้เห็นได้ชัดเจน 
2.2  มีแผนงำนและงบประมำณด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
2.3  มีบุคลำกรผู้ดูแลรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
2.4 มีคณะท ำงำนหรือคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
2.5 มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทำงว่ำด้วยควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำท่ีเหมำะสม 
2.6  บุคลำกรทุกระดับ เช่น อำจำรย์ ผู้บริหำร ลูกจ้ำง ได้รับกำรอบรมให้มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
สถำนศึกษำตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 
2.7  มีกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
2.8  มีโครงกำรหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
      และมีประสิทธิภำพ 
2.9  มีกำรดูแล ส ำรวจหรือตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำโดยก ำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมทั้งน ำ 
      ผลไปปรับปรุงแก้ไข 
2.10 มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถำนศึกษำอย่ำงครบถ้วนและมี 
      ประสิทธิภำพ เช่น ฝำครอบใบมดี เครื่องตัดหญ้ำ ฝำครอบใบเล่ือย ฝำครอบสำยพำน 
2.11 มีระบบป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำรัว่หรือกำรต่อสำยดินในสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
2.12 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนศึกษำ เช่น สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลิง เป็นต้น  
       รวมทั้งกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำท่ีชัดเจน 
2.13 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน 
2.14 มีกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้นในสถำนศึกษำ 
2.15 มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถำนศึกษำประจ ำปี 
2.16 มีกำรฝึกซ้อมตำมข้อ ๑๕ โดยใช้หน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรองเป็นผู้ฝึกสอน 
2.17 มีห้องพยำบำล และอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นในสถำนศึกษำ พร้อมผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
2.18 มีมำตรกำรป้องกันกำรเกิดโรคระบำดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลำกรและมีกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
       กำรป้องกันกำรเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจำกกำรท ำงำนในสถำนศึกษำ 
2.19 มีห้องส้วม (ท่ีถ่ำยอุจจำระและท่ีปัสสำวะ) และอ่ำงล้ำงมือส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำ แยกชำย-หญิง        
       ท่ีพอเพียง 
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2.20 มีกำรจัดน้ ำด่ืมท่ีสะอำด ท่ีล้ำงหน้ำท่ีถูกสุขลักษณะและพอเพียง เพื่อให้บุคลำกรได้ใช้ก่อนกำรรับประทำน 
       อำหำรและด่ืมเครื่องด่ืม 
2.21 มีกำรจัดท่ีรับประทำนอำหำรและท่ีพักท่ีเหมำะสมและถูกสุขลักษณะ เช่น ระบบแสงสว่ำง ระบบระบำย 
       อำกำศ ระดับควำมดังของเสียง เป็นต้น 
2.22 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมและปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
2.23 มีมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยส ำหรับกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับสำรเคมี ในสถำนศึกษำท่ีเหมำะสม และ 
      ปลอดภัย 
2.24 มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำจำกครู อำจำรย์ นักเรียน/ 
      นักศึกษำ และมีกำรน ำไปปรับปรุงแก้ไข 
2.25 มีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือกำรเจ็บป่วยในสถำนศึกษำและกำรวำงแผนป้องกันท่ีเหมำะสม 
2.26 มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส ำนึกให้แก่นักเรียน/นักศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัยใน 
       สถำนศึกษำ ในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม 
2.27 มีหนังสือ ต ำรำ หรือมำตรฐำนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เ 
       เพื่อใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรเรียนรู้ของบุคลำกร 
2.28 มีมำตรกำรดูแลเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง เช่น กำรจัดระบบจำรจร กำรสวมหมวกกันน็อค กำรดู 
       และยำนพำหนะรับ-ส่งนักเรียน/นักศึกษำ ใบอนุญำตขับรถ เป็นต้น ส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำใน 
       สถำนศึกษำ 
2.29 มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกิจกรรมด ำเนินกำรระหว่ำงชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้ 
       เกิดควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
2.30 มีนักเรียน/นักศึกษำจัดต้ังชมรมและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

         

2.1. ปรัชญำ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อตัลักษณ์      

1. ปรัชญำ        

 คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม        

2. วิสัยทัศน์         

   วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำมุ่งพัฒนำควำมรู้ ทักษะด้ำนวิชำชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน  

3. พันธกิจ        

3.1. พัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมรู้ ทักษะด้ำนวิชำชีพ เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ คิดค้นส่ิงประดิษฐ์

และนวัตกรรม 

3.2. พัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพและพัฒนำชุมชน

       

4. เอกลักษณ์        

น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน        

5. อัตลักษณ์        

  เรียนดี  อำชีพเด่น คุณธรรมน ำใจ        
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2.2. เป้ำประสงค ์        

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำท่ีเรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และ

หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะทีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตำม มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้

ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะท่ีดี 

3. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษำ เอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มี

ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ีของตนเองตำม ระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. ส่งเสริมศักยภำพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์

ตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ 

5. พัฒนำและประปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 

ชุมชน สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน ให้ท้นต่อกำรเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและ

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้อง 

6. ครูได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ 

7. พัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์

วิทยบริกำร ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของ

สถำนศึกษำท่ีมีอยู่ อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

8. สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้น

สังกัด หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมท้ังกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำก

ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและภำคเอกชน 

9. สร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศในกำร

จัด กำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและ วิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยี

ท่ี เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีกำรจัดท ำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ     

ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

   

2.3. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น      

  

 จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ        

1. พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 

และตลำดแรงงำน  

2. จัดประชุมสัมมนำร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำสถำนประกอบกำรและ 

3. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

4. กำรติดตำมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้    

5. สร้ำงควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ     

6. ปรับปรุงและพัฒนำระบบเครือข่ำยและสำรสนเทศ      

7. จัดระบบเครือข่ำยผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน      

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ       

9. สนับสนุนส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ       

10. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ       

         

 ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)     

1. ได้รับโล่รำงวัลหมู่เนตรนำรีวิสำมัญดีเด่น งำนชุมนุมลูกเสือเนตรนำรี อำชีวศึกษำช่อสะอำด ระดับ

ภำค ภำคเหนือ ครั้งท่ี 20 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ ค่ำยลูกเสือช่ัวครำววิทยำลัยเกษตร

เทคโนโลยีนครสวรรค์         

2. ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฑำประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชำย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 

นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจ ำปี 2561 

3. ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำประเภทมวยสำกลสมัครเล่นชำย รุ่นพินเวท         

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับชำติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจ ำปี 

2561 

4. ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกีฑำประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชำย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 

นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561  
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5. ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นระดับภำค ภำคเหนือ ประเภท สถำนศึกษำ

ขนำดเล็ก ระดับเหรียญทอง กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  

6. กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชำพื้นฐำน และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน ระดับภำค ภำคเหนือ 

ครั้งท่ี 29  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ณ  อำชีวศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี 

7. ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกีฬำ เปตอง ประเภททีมหญิง  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 

นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561 

8. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฬำ หมำกล้อม ประเภทคู่ผสม  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 

นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561 

9. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฑำประเภทลู่วิ่ง 400 เมตร ชำย กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน 

นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561  

10. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฬำประเภทมวยสำกลสมัครเล่นชำย รุ่นพินเวท  กำรแข่งขัน

กีฬำนักเรียน นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 

2561   

11. ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันกีฬำประเภทมวยไทยสมัครเล่นชำย รุ่นพินเวท กำรแข่งขันกีฬำ

นักเรียน นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561 

12. ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำประเภทมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นพินเวท           

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" 

ประจ ำปี 2561 

13. ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันกีฬำ ตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชำย กำรแข่งขันกีฬำ

นักเรียน นักศึกษำอำชีวะเกมส์ ระดับภำค ภำคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจ ำปี 2561 
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 ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

         
ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ        
  สมัยท่ี ฯพณฯ อำนันท์  ปันยำรชุน ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี (ปี พ.ศ. 2535) โดยมี ฯพณฯ 
ดร.ก่อ  สวัสด์ิพำณิชย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรขยำยโอกำส ทำงกำรศึกษำวิชำชีพ
ระดับอ ำเภอและมอบหมำยให้กรมอำชีวศึกษำด ำเนินกำรโดยมีนำยบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอำชีวศึกษำ
สมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบำยมอบหมำยให้กองกำรศึกษำอำชีพจัดด ำเนินกำรโดยมี นำยบุญเทียม  เจริญยิ่ง อธิบดี
กรมอำชีวศึกษำสมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบำยมอบหมำยให้กองกำรศึกษำอำชีพจัดด ำเนินกำรโดยมีนำยบุญเทียม  
เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอำชีวศึกษำสมัยนั้นเป็นผู้รับนโยบำยมอบหมำย ให้กองกำรศึกษำอำชีพจัดด ำเนินกำรจัดหำ
ท่ีดินในกำรก่อสร้ำง ขณะนั้นนำงลดำวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ด ำรงต ำแหน่งโฆษกรัฐบำล ได้ทรำบข่ำวตำมนโยบำย
ดังกล่ำวข้ำงต้นจึงได้ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับ ฯพณฯ ดร.ก่อ  สวัสด์ิพำณิชย์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรด้วยอุดมกำรณ์ท่ีจะแก้ไขปัญหำกำรตกเขียว หรือหญิงประกอบอำชีพอันไม่พึงปรำรถนำ 
ให้มีอำชีพอื่นท่ีเหมำะสมมีรำยได้ท่ีสุจริต ประกอบอำชีพสอดคล้องกับท้องถิ่นไม่ต้องกำรให้มีกำรอพยพ
เคล่ือนย้ำยแรงงำนและต้องกำรพัฒนำท้องถิ่นในบ้ำนเกิดของตนเอง อีกท้ังท่ำนลดำวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ก็เป็นคน
อ ำเภอเชียงค ำพร้อมด้วยมีปรัชญำ ท่ีว่ำ "กำรศึกษำ คือกำรพัฒนำตน พัฒนำสังคมให้เข้มแข็ง" จึงได้เสนอ    ขอ
จัดต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพเชียงค ำ ในเขตอ ำเภอเชียงค ำขึ้น  
  ซึ่งท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก็ยินดีประกอบกับ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ ควำม
มุ่งมั่น ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของท่ำนลดำวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ท ำให้กรมอำชีวศึกษำโดยกองกำรศึกษำอำชีพท ำกำร
ส ำรวจจัดหำท่ีดินท่ีจะก่อสร้ำงวิทยำลัยกำรอำชีพเชียงค ำขึ้นขณะนั้น นำยทวีศักด์ิ  สติรำษฎร์ ก ำนันต ำบล
ฝำยกวำง อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ ได้เป็นประธำนในกำรเปิดประชุมของสภำต ำบลฝำยกวำง ณ ศูนย์สภำ
ต ำบลฝำยกวำง ในระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องประธำนขอหำรือเรื่องได้รับหนังสืออ ำเภอเชียงค ำ ท่ี พย 0316/2826 
เรื่องยืนยันมติท่ีประชุมในกำรตอบตกลง ยินยอมยกท่ีดินสำธำรณะของต ำบลมอบให้กรมอำชีวศึกษำ เพื่อสร้ำง
วิทยำลัยกำรอำชีพเชียงค ำ ในงบประมำณปี 2535 จ ำนวนเนื้อท่ี 62 ไร่ 2 งำน 7 ตำรำงวำ ซึ่งมติท่ีประชุมได้
อนุมัติให้ท่ีดินสำธำรณะของต ำบลฝำยกวำงจ ำนวนเนื้อท่ี 62 ไร่ 2 งำน 7 ตำรำงวำ จำกจุดเริ่มต้นในกำร
ประสำนงำนของท่ำนลดำวัลล์ิ วงศ์ศรีวงศ์ นี้เองท ำให้กรมอำชีวศึกษำได้ตัดสินใจในกำรจัดของงบประมำณ  
เพื่อก่อสร้ำงวิทยำลัยกำรอำชีพเชียงค ำขึ้นมำ จนสำมำรถประกำศจัดต้ังวิทยำลัยกำรอำชีพ เชียงค ำ          
อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ เมื่อวันท่ี 18 มีนำคม 2535 โดยมีเลขท่ีต้ัง คือ 141 หมู่ 10 ถนนเชียงค ำ-ปง 
ต ำบลฝำยกวำง อ ำเภอเชียงค ำ  จังหวัดพะเยำ  
  ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพชียงค ำ ได้เปล่ียนช่ือสถำนศึกษำ เป็นวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ        
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ณ วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
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 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  
 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ       
 ชื่อภำษำอังกฤษ Chiangkham Technical College       
 ที่ต้ังสถำนศึกษำ  เลขท่ี 141  หมู่ท่ี 10   ถนน เชียงค ำ-ปง     
                      ต ำบล ฝำยกวำง   อ ำเภอ/เขต เชียงค ำ   รหัส 56110    
 โทรศัพท์     โทร. 054-883510       
 โทรสำร      โทร. 054-883602       
 เว็บไซต์   www.cktc.ac.th       
 อีเมล   dovechiang.ac.th       
 เนื้อที่ของสถำนศึกษำ  62  ไร่ 2   งำน  7  ตำรำงวำ  
  

   

     ภำพแสดงแผนท่ีต้ังวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
 อำคำรเรียน 4 ช้ัน   จ ำนวน       1     หลัง       20    ห้อง    
 อำคำรวิทยบริกำร   จ ำนวน       1     หลัง       9    ห้อง    
 อำคำรปฏิบัติกำร   จ ำนวน       3     หลัง       75    ห้อง    
 โรงอำหำร (หอประชุม)  จ ำนวน       1     หลัง       4    ห้อง    
 อำหำรโรงอำหำรหอประชุม  จ ำนวน       1     หลัง      8   ห้อง  
 บ้ำนพัก  ผอ.    จ ำนวน       1     หลัง       6    ห้อง    
 บ้ำนพักครู 6 หน่วย   จ ำนวน       1     หลัง       24   ห้อง    
 บ้ำนพักพนักงำน/ภำรโรง  จ ำนวน       1     หลัง       18   ห้อง    
 ห้องน้ ำ    จ ำนวน       28    ห้อง    
        
 สีประจ ำวิทยำลัย  สีน้ ำเงิน-สีแดง       
 ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย  ต้นกำสะลอง       
 เพลงประจ ำวิทยำลัย เพลงมำร์ชวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
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 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

 อัตราก าลัง ปี 2563                           ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2563 
                                                        ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ 

อัตราก าลังของ   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า        มบีุคลากรท้ังสิ้น      65    คน 

 
ก. ข้าราชการ    20 คน 

1  ผู้บริหาร   4 คน 

2  ข้าราชการครู          16 คน 

3  ข้าราชการพลเรือน - คน 

 

ข. ลูกจ้างประจ า   2 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  - คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  2 คน 

 

ค. พนักงานราชการ   6 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  6 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว   37 คน 

1  ท าหน้าท่ีสอน  14 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  23 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          65       คน 
 

ก.  ครูผู้สอน     ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ   รวม 

   

-  ต่ ากว่า  ม.6  - คน   6 คน   6 คน 

-  ปวช./ม.6  - คน   5 คน   5 คน 

-  ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   3 คน   3 คน 

-  ปริญญาตรี  31 คน   11 คน   42 คน 

-  ปริญญาโท             5  คน   4 คน   9 คน 

-  ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 

 รวม  36 คน   29 คน   65 คน 

 

 

 

   ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง                    
 

ก.  ครูผู้สอน        ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ  รวม 

   

-  จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบด าเนินเงิน  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  14 คน  23 คน   37 คน 

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

-  จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน   - คน 

 รวม   14 คน  23 คน   37 คน 
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   ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
  ข้าราชการ รวม 20 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. ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ป.โท  ผู้บริหาร 
5. นายบุญมี  อรุณชัย ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
6. นายชูชล  สุธรรม        ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
7. นายบุญฐี  วิชัยยา ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
8.  นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
9. นายไพรัช  กลัดส าเนียง ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
10. นายพงษ์ศิริ  โฉมยา ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
11. นายวันชัย  วงศ์เสนา ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
12. นายนพรัตน์  มโนร า ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
13. นางสาวสรียา  สมัย ป.โท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
14. นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
15. นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
16. นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี  
17. นายกรวิชญ์  ค ามา ป.ตรี วิทยาศาสตร์  
18. นางสาวรพีพร  เสาร์แดน ป.ตรี ภาษาไทย  
19. นางสาวอรวรรณ  แสงดาว ป.โท ภาษาอังกฤษ  
20. 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. นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
6. นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

 

  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  35  คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายพิชิตพงษ์  ปราบโรค ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
3. นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
4. นายอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
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.ตร ี พลศึกษา  
11. นางอรริมภา  ค ามา ป.ตรี ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
12. นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม ป.ตร ี คณิตศาสตร์  
13. นางธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ ์ ป.ตร ี  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. นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

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

กิจการนักเรียน นักศึกษา 
21. นางสาวนรินรัตน์  ใจค า ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
22. นางสาวประวีณา  อบเชย ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
23. นางสาวศิรัญญา  สามัญแก้ว ปวส.  เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
24. นางสาวพรพิมล  ทองใบ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 
25. นางสาววารุณี   ช่างแต่ง ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
26. นายสุรกิจ  คุ้มแสง ปวส.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
27. นางศรีทอน  บ ารุงพร ม.6  นักการภารโรง 
28. นางราตรี  สติราษฎร์ ม.6  นักการภารโรง 
29. นายทาน  ย้ายถ่ิน ป.4  คนงาน 
30.นายประเวศน์  วงศ์ใหญ่ ป.6  คนงาน 
31. นายสมเร็จ  สมฤทธิ์ ป.6  คนงาน 
32. นายวิชัย  ศรีจันทร์ ป.6  คนงาน 
33. นายวันชัย  ศรีค า ม.3  ยามรักษาการณ์ 
34. นายชาญฤทธิ์  สติราษฎร์ ม.6  ยามรักษาการณ์ 

35. นายบรรชา  มีอาหาร ม.6  ยามรักษาการณ์ 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จ านวนนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2563  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 624 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2563 ( ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  2563)   
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
ภาคี ปกติ 

ทวิ
ภาคี    ปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี 

รวมทั้งส้ิน 178 - 140 - 169 - 487 - 61 31 85 21 137 52     624 61 52 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                              
 - สาขางาน ยานยนต์ 70 - 57 - 70 - 197 - 11 14 15 8 26 22     223 6 22 
 - สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง 50 - 36 - 47 - 133 - 15 12 25 6 40 18     173 - 18 
 - สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ 23 - 10 - 20 - 53 - 9 -  4 - 4  -     57 9 - 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                              
 - สาขาวิชาการบัญชี 14 - 25 - 22 - 61 - 21 5 23 7 44 12     105 34 12 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 21 - 12 - 10 - 43 - 5 -  18 - 23 -     66 12 - 
                               

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2563)  รวมทั้งสิ้น 1,213 คน 
 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  1,100   คน          2.2 หลักสูตรการเรียนรายวิชาทวิศึกษา  61   คน  2.3 หลักสูตรทวิภาคี 52 คน 
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เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 714 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2564  (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   
รวมทั้งส้ิน 200 178 140 518 120 76 196       714 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                       

 - สาขางาน ยานยนต์ 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 

60 
- 
- 

20 

70 
- 
- 
- 

57 
- 
- 
- 

187 
- 
- 

20 

- 
20 
20 
- 

- 
11 
14 
- 

- 
31 
34 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

187 
 31 
 34 
20 

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 40 50 36 126 20 16 36 - - - 162 

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

20 
- 

23 
- 

10 
- 

53 
- 

-  
20 

 - 
9 

-  
29 

- 
 - 

- 
-  

- 
- 

53 
29 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                   
   - สาขาวิชาการบัญชี 40 14 25 79 20 21 41 - - - 120 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 20 21 12 53 20 5 25 - - -  78 
                        

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2564)  รวมทั้งสิ้น 1,440 คน 
 

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



หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน     

(Fix it Center)

3.โครงการจัด

การศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอน

ปลาย ปวช.   

(ทวิศึกษา)

4.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการขยาย

โอกาสการศ฿กษา

วิชาชีพและพัฒฯ

ทักษะวิชาชีพเพ่ือ

เตรียมความพร้อม

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

7.โครงการขยาย

และยกระดับการ

จัดการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

รวมท้ังส้ิน

7,283,750         1,351,900         1,108,000        9,743,650       1,757,020          300,000             898,550           22,000               145,000         87,500               32,800            3,242,870          12,986,520.00     
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                -                -               -                1,757,020         -                 -                -                 -              -                 -               1,757,020        1,757,020          
1.1 งบบุคลากร -                  -                  -                 -                1,691,520         -                   -                  -                   -                -                   -                 1,691,520        1,691,520          
1.2 งบด าเนินงาน -                  -                  -                 -                65,500             -                   -                  -                   -                -                   -                 65,500            65,500.00          
1.3 งบลงทุน -                        -                        -                       -                        -                          -                          -                        -                          -                      -                          -                       -                         -                           

1.4 งบเงินอุดหนุน -                        -                        -                        -                          -                          -                        -                          -                      -                          -                       -                         -                           

1.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                        -                        -                       -                        -                          -                          -                        -                          -                      -                          -                       -                         -                           

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 2,712,600       1,351,900       1,108,000       5,172,500       -                 -                 -                -                 -              87,500             -               87,500            5,260,000          
2.1 งบบุคลากร -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
2.2 งบด าเนินงาน 1,484,300.00    1,351,900         1,108,000        3,944,200       -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 3,944,200.00      
2.3 งบลงทุน 595,400           -                  -                 595,400         -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 595,400            
2.4 งบเงินอุดหนุน 95,700             -                  -                 95,700           -                 -                   -                  -                   -                87,500.00          -                 87,500.00        183,200            
2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 537,200           -                  -                 537,200         -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 537,200            
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ผลผลิต
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

โครงการ



หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน     

(Fix it Center)

3.โครงการจัด

การศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอน

ปลาย ปวช.   

(ทวิศึกษา)

4.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการพัฒนา

อาชีพต่อยอด

อาชีพประชากรวัย

แรงงาน

กลุ่มเป้าหมายฯ

7.โครงการขยาย

และยกระดับการ

จัดการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

รวมท้ังส้ิน

3.บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต4,497,150       -                -               4,497,150       -                 300,000           898,550          22,000             145,000        -                 32,800          1,398,350        5,895,500          
3.1 งบบุคลากร -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
3.2 งบด าเนินงาน -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
3.3 งบลงทุน -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
3.4 งบเงินอุดหนุน 4,497,150         -                  4,497,150       -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 4,497,150          
3.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                  -                 -                -                 300,000             898,550           22,000               145,000         -                   32,800            1,398,350        1,398,350          
4.บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 74,000           -                -               74,000           -                 -                 -                -                 -              -                 -               -                 74,000              
4.1 งบบุคลากร -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
4.2 งบด าเนินงาน -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
4.3 งบลงทุน -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  
4.4 งบเงินอุดหนุน 74,000             -                  -                 74,000           -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 74,000              
4.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                  -                 -                -                 -                   -                  -                   -                -                   -                 -                 -                  

34

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ



1. ประมาณการรายรับ 29,313,658.51   บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,595,350.51     บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,581,900.51              บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,013,450.00              บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 24,718,308.00   บาท

งบบุคลากร 9,756,108.00              บาท

งบด าเนินงาน 4,241,000.00              บาท

งบลงทุน 1,950,000.00              บาท

งบเงินอุดหนุน 6,835,650.00              บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,935,550.00              บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 29,313,658.51   บาท

งบบุคลากร 9,756,108.00     บาท

 - เงินเดือน 6,820,350.00  บาท

 - เงินวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ 654,368.00    บาท

 - ค่าจ้างประจ า 551,400.00    บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,729,990.00  บาท
งบด าเนินงาน 6,117,000.00     บาท

 -  ค่าตอบแทน 2,001,000.00  บาท

 -  ค่าใช้สอย 2,020,000.00  บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,163,000.00  บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 933,000.00    บาท

งบลงทุน 1,950,000.00     บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 1,950,000.00  บาท

งบเงินอุดหนุน 6,705,650.00     บาท

 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 74,000.00      บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 87,500.00      บาท

 -  อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลฯ 6,448,450.00  บาท

 -  อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 95,700.00      บาท
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ส่วนท่ี 3 

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยทคนิคเชียงค า



งบรายจ่ายอ่ืน 3,365,550.00     บาท

 -  โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ(Fix it จิตอาสา) 300,000.00    บาท

 -  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00    บาท

 -  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600.00    บาท

 -  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพอิสระผู้เรีนอาชีวศึกษา 145,000.00    บาท

 -  โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรฯ 70,000.00      บาท

 -  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ 898,550.00    บาท

 -  โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 22,000.00      บาท

 -  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ 32,800.00      บาท

 -  โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเน่ืองจากพระราชด าริฯ 60,000.00      บาท

 -  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายฯ 50,000.00      บาท

 -  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายากเสพติด 50,000.00      บาท
 -  โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,430,000.00  บาท
  ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. ฯ 1,419,350.51     บาท
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หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

12,501,808      1,715,500       1,108,000       74,000           15,224,308      -                6,578,450       898,550        145,000       1,872,000       9,494,000     4,595,350.51    29,313,658.51       
 - งบบุคลากร 9,756,108         -                 -                 -                 9,756,108        -                -                -               -             -                -             -                 9,756,108            
เงินเดือนข้าราชการ 6,820,350         -               -               -               6,820,350        -                -                -               -             -                -             -                 6,820,350            
เงินวิทยฐานะ 430,368            -               -               -               430,368          -                -                -               -             -                -             -                 430,368               
ค่าตอบแทนข้าราชการ 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 700,000            1,453,000        1,108,000        -               3,261,000         -                -                -               -             980,000           980,000         1,876,000          6,117,000              
      - ค่าตอบแทน -                208,000         738,000         -               946,000          -                -                -               -             750,000         750,000       305,000          2,001,000            
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -                58,000            -               -               58,000            -                -                -               -             290,000           290,000       120,000          468,000               
เงินค่าสอนพิเศษ -                150,000           738,000         -               888,000          -                -                -               -             460,000           460,000       185,000          1,533,000            
      - ค่าใช้สอย 150,000          250,000         -               -               400,000          -                -                -               -             230,000         230,000       1,390,000        2,020,000            
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000            240,000           -               -               340,000          -                -                -               -             230,000           230,000       870,000          1,440,000            
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000             10,000            -               -               60,000            -                -                -               -             -                -             -                 60,000                
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ส่วนท่ี 3  
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             50,000            50,000                
ค่าซ่อมแซม -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             150,000          150,000               
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             150,000          150,000               
ค่าเงินสมทบประกันสังคม -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             150,000          150,000               
ค่าเบ้ียประกันภัย -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             20,000            20,000                
          - ค่าวัสดุ 550,000          195,000         370,000         -               1,115,000        -                -                -               -             -                -             48,000            1,163,000            
วัสดุส านักงาน 120,000            -                 -               -               120,000          -                -                -               -             -                -             20,000            140,000               
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000            70,000            -               -               170,000          -                -                -               -             -                -             -                 170,000               
วัสดุการศึกษา 235,000            105,000           370,000           -               710,000          -                -                -               -             -                -             -                 710,000               
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000             -                 -               -               30,000            -                -                -               -             -                -             -                 30,000                
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             18,000            18,000                
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000             10,000            -               -               35,000            -                -                -               -             -                -             -                 35,000                
วัสดุเวชภัณฑ์ 10,000             -                 -               -               10,000            -                -                -               -             -                -             -                 10,000                
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000             10,000            -               -               30,000            -                -                -               -             -                -             -                 30,000                
วัสดุการเกษตร 10,000             -               -               -               10,000            -                -                -               -             -                -             10,000            20,000                
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รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -                800,000         -               -               800,000          -                -                -               -             -                -             133,000          933,000               
ค่าโทรศัพท์ -                60,000            -               -               60,000            -                -                -               -             -                -             20,000            80,000                
ค่าไปรษณีย์ -                13,000            -               -               13,000            -                -                -               -             -                -             -                 13,000                
ค่าน้ าประปา -                77,000            -               -               77,000            -                -                -               -             -                -             53,000            130,000               
ค่าไฟฟ้า -                650,000           -               -               650,000          -                -                -               -             -                -             60,000            710,000               
 - งบลงทุน 1,950,000        175,000         -               -               1,950,000        -                -                -               -             -                -             -                 1,950,000            
3.1 ครุภัณฑ์ -                  -                 -                 -                -               -                 
 - ห้องเรียน Smart Class room 1,950,000         -               -               1,950,000        -                -                -               -             -                -             -                 1,950,000            
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 - งบเงินอุดหนุน 95,700           87,500           -               74,000           257,200          -                6,448,450       -               -             -                6,448,450     -                 6,705,650            
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ -                -               -               74,000            74,000            -                -                -               -             -                -             -                 74,000                
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                87,500            -               -               87,500            -                -                -               -             -                -                 87,500                
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ -                -               -               -               -                -                -                 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา -                 
ข้ันพ้ืนฐาน -                -               -               -               -                6,448,450         6,448,450     -                 6,448,450            
 - อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน -                 -               -             -                -             -                 -                     
ของนักเรียนสายอาชีพฯ 95,700           -               -               -               95,700            -                -                 -               -             -                -             -                 95,700                
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รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                -               -               -               -                -                -                898,550        145,000       892,000         1,935,550     -                 1,935,550            
1.โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างฯ
(Fix it Center) -                -               -               -               -                -                -                -               -             300,000           300,000       -                 300,000               
2.  โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา -                -               -               -               -                -                -                -               -             189,600           189,600       -                 189,600               
3. โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน -                -               -               -               -                -                -                -               -             117,600           117,600       -                 117,600               
4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระผู้เรียน
อาชีวศึกษา -                -               -               -               -                -                -                -               145,000        145,000       -                 145,000               
5. โครงการปลูกจิตส านึกรักษา
ทรัพยากรฯ -                -               -               -               -                -                -                -               -             70,000             70,000         -                 70,000                
6. โครงการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
 (ทวิศึกษา) -                -               -               -               -                -                -                898,550          -             -                898,550       -                 898,550              
7. โครงการลดปัญหาออก
กลางคัน -                -               -               -               -                -                -                -               -             22,000             22,000         -                 22,000                
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รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

8. โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีฯ -                -               -               -               -                -                -                -               -             32,800             32,800         -                 32,800                
9. โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเน่ืองมาจาก
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี -                -               -               -               -                -                -                -               -             60,000             60,000         -                 60,000                
10. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้เรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ -                -               -               -               -                -                -                -               -             50,000             50,000         -                 50,000                
11. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด -                -               -               -               -                -                -                -               -             50,000             50,000         50,000                
 - โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 130,000         130,000       1,300,000        1,430,000            
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน -                -               -               -               -                -                -                -               -             -                -             1,419,350.51    1,419,350.51        
นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี
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ท่ี สาขางาน ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิตระยะส้ัน รวม

1 สาขางานยานยนต์ 75,000.00     20,000.00       -                95,000.00        

2 สาขงานไฟฟ้าก าลัง 52,000.00     24,000.00       -                76,000.00        

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00     6,000.00        -                26,000.00        

4 สาขาการบัญชี 18,000.00     18,000.00       -                36,000.00        

5 สาขางานคอมพิวเตอร์ 13,000.00     8,000.00        -                21,000.00        

6 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 38,000.00     17,000.00       -                55,000.00        

7 สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 19,000.00     12,000.00       -                31,000.00        

8 หลักสูตรระยะส้ันหลากหลาย -              -               370,000.00      370,000.00       
235,000.00   105,000.00    370,000.00     710,000.00      
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
การจัดสรรงบประมาณวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)  2564

รวมท้ังส้ิน



ท่ี ฝ่าย / งาน งปม. บกศ. อุดหนุน

1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
    งานบริหารงานท่ัวไป
    งานบุคลากร
    งานการเงิน
    งานการบัญชี
    งานพัสดุ 70,000.00            
    งานอาคารสถานท่ี
    งานทะเบียน
    งานประชาสัมพันธ์

รวม 70,000.00           

2 ฝ่ายวิชาการ
    แผนกวิชา
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    งานวัดผลและประเมินผล 20,000.00            
    งานวิทยบริการและห้องสมุด
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    งานส่ือการเรียนการสอน

รวม 20,000.00           

3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานแผนและงบประมาณ
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    งานความร่วมมือ
    งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 20,000.00            
    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รวม 20,000.00           

4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
    งานครูท่ีปรึกษา
    งานปกครอง
    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 10,000.00            
    งานสวัสการนักเรียนนักศึกษา
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รวม 10,000.00           

รวมท้ังส้ิน 120,000.00         
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

การจัดสรรงบประมาณวัสดุส านักงาน 2564
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการ ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายมโนชา  กายอด   หัวหน้ำงำน   อาคารสถานที่  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า  
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ   

แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์  เพ่ือความสวยงามและอ านวยความสะดวกต่อการท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ภายใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  

เน่ืองด้วยสภาพภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าอยู่ในสภาพที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีความสวยงามอยู่เสมอบางจุดต้องมีการ

จัดสวนหย่อมให้สวยงาม และบางจุดต้องมีการซ่อมปรับปรุงใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามแก่ผู้พบเห็นและเป็นการปลูกจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า    ความเรียบร้อยและยกระดับคุณภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา และในห้องเรียน  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจัดสภาพจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
5.2  เพ่ือให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 
5.3  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียน 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้รับการจัดภูมิทัศน์บริเวณภูมทิัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมโดยการจัดสวนหย่อม

ข้ึนมาใหม่และปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- ให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมเกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 

- การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         20,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 .วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้รับการจัดภูมิทศัน์บริเวณภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมโดยการจัดสวนหย่อม

ข้ึนมาใหม่และปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
9.2 ให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมเกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 

            9.3. การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา 
 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นายมโนชา กายอด) (นายมโนชา กายอด) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

        ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายมโนชา  กายอด   หัวหน้ำงำน   อาคารสถานที่  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561 ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการ

อาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561  จ านวน  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 

5. ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

ดังน้ันทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ได้จัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  เพ่ือรักษาความปลอดภัยและรณรงค์การ

เสริมสร้างความปลอดภัย  ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานให้ผู้เรียน  

5.2 เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

5.3 เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ชุมชน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
 -  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จ านวน  700  คน 

            -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า    จ านวน 60  คน 
 - ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จ านวน  700  คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - . ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ  80 

 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่

น้อยกว่า  ร้อยละ  80                                                                                                                   

  -  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ  80                                                                                                                                                                                                                                     

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         15,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         15,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
-  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จ านวน  700  คน 

            -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า    จ านวน 60  คน 
 - ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  จ านวน  700  คน 

 - . ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ  80 
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 -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่

น้อยกว่า  ร้อยละ  80                                                                                                                   

  -  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีความพ่ึงพอใจต่อการด าเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ  80                                                                                                                                                                                                                                     

 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นายมโนชา กายอด) (นายมโนชา กายอด) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 



51 

 
    
 

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการ ปรับปรุงและทาสีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายมโนชา  กายอด   หัวหน้ำงำน   อาคารสถานที่  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ   

แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครภุัณฑ์  เพ่ือคามสวยงามและอ านวยความสะดวกต่อการท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ได้จัดท าโครงการปรับปรุงและทาสี
สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินการ  ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงและ
ทาสีสนามกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า    เพ่ือให้มีความเรียบร้อยสวยงามและยกระดับคุณภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และ
ในห้องเรียน  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแหง่การเรียนรู้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและทาสีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

 5.2.เพ่ือใช้เป็นงบประมาณปรับปรุงและทาสีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 5.3.  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแห่งการเรียน 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ปรับปรุงและทาสสีนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือใช้เป็นงบประมาณปรับปรุงและทาสสีนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         20,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 .ปรับปรุงและทาสีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
9.2 เพ่ือใช้เป็นงบประมาณปรับปรุงและทาสีสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นายมโนชา กายอด) (นายมโนชา กายอด) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ส่งหนังสือแจ้งผลการเรียนรู้ผู้เรียน  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวสรียา  สมัย   หัวหน้ำงำน  ทะเบียน  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 

 ตามท่ีงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาน้ัน 
เพ่ือเป็นการแจ้งรายละเอียดของผลการเรียนที่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียน โดยที่ผู้เรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ทราบข้อมูลผลการเรียนเบื้องต้น และสามารถแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึนไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน 

 5.2  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดน้อยลง 

 



55 

 
    
 

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         5,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 .จ านวนนักเรียน นักศึกษา ของผู้ขาดเรียนลดลง 

9.2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดน้อยลง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- ครผูู้สอนสง่รายชื่อนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียน ให้งานทะเบียนทราบแล้วท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบรวมทั้งบันทึก

แจ้งครทูี่ปรึกษา  เพ่ือที่จะท าการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการขาดเรียนต่อไป 

 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวสรียา  สมัย) (นางสาวสรียา  สมัย) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการ มอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวสรียา  สมัย   หัวหน้ำงำน  ทะเบียน  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ย่อมมีความยินดีในความส าเร็จในการศึกษาวิชาชีพของตนเอง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ   

ที่ตนเองต้องการ  การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จึงเป็นวิธีการที่แสดงถึงการสร้างขวัญ ก าลังใจ และความ

ภาคภูมิใจ ความส าเร็จของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง ครู นักเรียน และสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาและสามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือ 

    สถาบันการศึกษาท่ีตนต้องการต่อไป 

 5.2  เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษาจ านวน    240  คน ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษาจ านวน  200  คน ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่างธันวาคม  2563 – เมษายน  2564 สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         20,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

9.2  เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน                              
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวสรียา  สมัย) (นางสาวสรียา  สมัย) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

โครงการ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวสรียา  สมัย   หัวหน้ำงำน  ทะเบียน  ฝ่ำย   บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นนอน ดังน้ัน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 

ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า พึงปฏิบัติ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับสมัครให้กับนักเรียน นักศึกษา 

5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ สามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือสถานบันการศึกษาที่ตน

ต้องการต่อไป 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่างพฤศจิกายน  2563 – มิถุนายน  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทน  -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ          5,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 

9.2  วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 100 

 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวสรียา  สมัย) (นางสาวสรียา  สมัย) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวนฤมล มีประเสริฐ หัวหน้ำงำน งานบุคลากร ฝ่ำย  บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไข) หมวด 7 มาตราที่ 52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงฯ” เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการน้ีข้ึน เพ่ือน าประสบการณ์ที่ดีมาประยุกต์ และปรับใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
   5.1 เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 80 คน 

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติที่ดี และบูรณาการหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
       - พัฒนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการท างาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2563    สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  90,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทน         40,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         49,400    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             600      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
            9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการท างาน  
            9.2 น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน และบูรณาการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- - แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม      
 

 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวนฤมมล  มีประเสริจ) (นางสาวนฤมมล  มีประเสริจ) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน   หัวหน้ำงำน งานบริหารทั่วไป  ฝ่ำย  บริหารทรัพยากร                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ให้วิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะใน    การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาแนวทาการด าเนินงานของวิทยาลัย ตลอดจนให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ  

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ สมาคมครูและผู้ปกครอง เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ตลอดจน ก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย    ที่ก าหนด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 
5.3 เพ่ือให้ก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า สมาคมครูและผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษาละ       

2 ครั้ง  
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า สมาคมครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อน

การด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทน              -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย              -             บาท   

8.3  ค่าวัสดุ         10,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
9.2 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า สมาคมครูและผู้ปกครอง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและ

สร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 

9.3 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีส่วนร่วมในการก ากั บ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- - แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม      
 

 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                หัวหน้างานบริหารทั่วไป รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
  

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 



69 

 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนด้านการสร้างสื่อการเรยีนการสอนดิจิทัล 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  หัวหน้ำงำน  งานหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน ให้ครูจัดการเรียนรู้

โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพน้ันจ าเป็นต้องมีสื่อการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเน้ือหาหรือกิจกรรมน้ัน  ๆ ด้วย เน่ืองจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการ

ส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

5.2 เพ่ือให้ครูน าความรู้ประยุกต์ใช้ ท าแผนการจัดการเรียนรูฐ้านสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-   ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพ่ือจัดท าหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
-   ครรู้อยละ 60 จัดท าแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และน าสู่การปฏิบัติ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
-   ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   สามารถจัดท าแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าวิทยากร ( 2 X 1000 X 1)  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000   บาท 
8.2  ค่าอาหารกลางวัน ( 42 X 1  X 45) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,890   บาท 
8.3 ค่าอาหารว่าง ( 45 X 25 X 2)  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250   บาท 
8.4 ป้ายไวนิล    เป็นเงินทั้งสิ้น   600   บาท 
8.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    เป็นเงินทั้งสิ้น 2,060   บาท 
8.6 ของที่ระลึก    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานงานหลักสูตรการเรียนการสอน             ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
โครงการพัฒนารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง Honda Econo Challenge 

 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา   สาขาวิชาช่างยนต์     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การ
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธ์ ที่ 3.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ควรจะได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้มา เพ่ือ

สร้างรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงข้ึนมาและเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรู้

คุณค่า รวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการรถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง Honda Econo Mileage Challenge ปีที่ 23 

ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดท ารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ได้รถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาด 
6.2 เชิงคุณภำพ 

               - ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์งานส่งก าลังรถยนต์และสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมา     
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนตุลาคม- เดือนธันวาคม 2563  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             20,000        บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์และสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น          

ร้อยละ 70                       
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายบุญฐี  วิชัยยา) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์                ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

            ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกจิ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ  
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายไพรัช  กลัดส าเนียง  หัวหน้ำงำน  งานวัดผลประเมินผล     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การ
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธ์ ที่ 3.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2540 สถานศึกษาจะต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริง 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรม
นักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

               - นักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเพ่ือไปแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   เริ่มต้ังแต่เดือน เมษายน – เดือนสิงหาคม 2564 สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย             10,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             10,000        บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่วิทยาลัยจัด 
9.2 นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้างานวัดผลประเมินผล               ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ 

การวัดผลประเมินผล ในการสอบปลายภาคเรียน 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายป้องสกุล  พูลเพ่ิม  งำน วัดผลประเมินผล     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 3 แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย  อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดโครงการ
สอบปลายภาค เพ่ือเป็นการประเมิน สรุปผลการเรียน จัดท าสรุปผลสัมฤทธ์ิเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการ
เรียนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือด าเนินการจัดสอบปลายภาค 
5.2 เพ่ือประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น 
5.3 เพ่ือสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นได้เข้ารับการสอบปลายภาค 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

            1. เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 

 2. ครูผูส้อนน าผลสอบ เพ่ือประเมินผลปลายภาคเรียนทกุรายวิชา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   มกราคม-กุมภาพันธ์  และ สิงหาคม-กันยายน 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1.  กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จ านวน 40 ห่อ x 130.- เป็นเงินทั้งสิ้น  5,200  บาท 

 8.2. กระดาษ ต2 ก  จ านวน 90 ห่อ x 70 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น   6,300  บาท 

 8.3. หมึกปริ้น HP P1102  จ านวน 2 อัน x 1,500 .- เป็นเงินทั้งสิ้น   3,000  บาท 

 8.4. ซองน้ าตาลขยายข้าง เอฟ 4  จ านวน 200 ซอง x 8.- เป็นเงินทั้งสิ้น   1,600  บาท  

 8.5. กระดาษโรเนียว จ านวน 38 ห่อ x  80 .-  เป็นเงินทั้งสิ้น   3,040  บาท 

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

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผล 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นและได้รับประสบการณ์ในการสอบ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม) (นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้างานวัดผลประเมินผล                ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายป้องสกุล  พูลเพ่ิม  หัวหน้ำงำน  งานวัดผลประเมินผล     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การ
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธ์ ที่ 3.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการที่จะน าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งข้อก าหนดหลักสูตรคือ ต้องน าสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพมา
พัฒนาเป็นหลักสูตรจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยข้ึน ส าหรับการพัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพน้ีใช้วิธีวิเคราะห์หน้าที่ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแต่ละสาขามาเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพและครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมาร่วมด าเนินการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานให้บรรลุ มคีวามรู้ความเข้าใจและกิจนิสัยหรือเจตคติในการ         . 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับปวส.2 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             10,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายป้องสกุล  พูลเพิ่ม) (นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้างานวัดผลประเมินผล               ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

 

โครงการ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา สู่การสอบ V-NET 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายไพรัช  กลัดส าเนียง   หัวหน้ำงำน  งานวัดผลประเมินผล     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  1.2 พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชี วิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  การทดสอบ V-NET น้ีเป็นการทดสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้น
สังกัดและสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐาน การเรียนการสอนของครูและนักเรียน ผลการทดสอบ สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพ่ือลดปัญหาในการด าเนินการสอบ 

. 6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับปวส.2 
6.2 เชิงคุณภำพ 
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

 2. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบ V-NET 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   มกราคม – กุมภาพันธ์  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,500  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             1,500       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงกว่าคะแนนมาตรฐาน 
9.2 ปัญหาในการด าเนินการสอบ V-NET ลดลง 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบ V-NET 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายไพรัช  กลัดส าเนียง) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้างานวัดผลประเมินผล                     ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางพรพิสัย  สีเทา     แผนกสามัญสัมพันธ์     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมือง ที่ดี และเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการจัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็นไทยให้นักศึกษาประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 

  ในการน้ี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองมหาสารคาม จึงได้
เล็งเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตส านึกความเป็นไท ยให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และ
สร้างจิตส านึก รักชาติ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยจึงจัดท าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยขึ้น  
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5. วัตถุประสงค์ 

            5.1.เพ่ือจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน                       

เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
         5 3 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์าติไทย 
         5.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
 6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน  300  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564     สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             1,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองด้าน

หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยและใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายพรพิสัย  สีเทา) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์                ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประกวดแข่งขันมารยาทไทย 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางพรพิสัย  สีเทา     แผนกสามัญสัมพันธ์     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำคุณธรรม ส่วนที่ 2  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ชาติไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ท้ังทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจและสืบทอดสิ่งที่ดีงาม
เหล่าน้ันเพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาติต่อไป 
       มารยาทไทย เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณาก าหนดข้ึนและ
ดัดแปลงแก้ไขสืบทอดกันมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล็งเห็นความส าคัญของมารยาทไทยจึงได้
จัดท าโครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม โดยมีการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ข้ึนมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า 
“มารยาทน้ันส าคัญไฉน” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มารยาทงาม เพ่ือเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นักเรียน นักศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างงดงาม  ถูกต้อง และเหมาะสมกับความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป   
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1.เพ่ือจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
5.2.นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี  สุภาพ  เรียบร้อย 
5.3.นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
5.4.นักเรียน นักศึกษา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 50  คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564     สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             3,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีความรูท้ี่ได้รับมาพัฒนาตนเองด้านมารยาทไทยและสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด  
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายพรพิสัย  สีเทา) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์               ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือก้าวสู่อาชีพ Echo VE (แอพพลิเคชั่น Echo English)  

 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายศุภภัทร  สายทิม     แผนกสามัญสัมพันธ์     ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย  อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติภาษาเป็น
สิ่งส าคัญย่ิงในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีในปัจจุบันก็
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกันเพ่ือก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับโลก  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นก าลังส าคัญในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตน ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญย่ิงที่บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการฟัง พูด  
อ่านและเขียนให้ดีข้ึน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือก้าวสู่อาชีพ Echo VE (แอพพลิเคชั่น Echo English)  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และต่อ
ยอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และเพ่ือใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 

5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
5.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น Echo English 

 6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 - ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น
บุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.2 เชิงคุณภำพ 

- ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาค านึงถึงความส าคัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วมโครงการ 
 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                
 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในศึกษาต่อและประกอบอาชพี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2564     สถำนที่ อาคาร 6  / หอประชุมอาคารอ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             3,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมาก

ข้ึน 
9.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความ

มั่นใจในตนเอง 
10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
                        

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นานศุภภัทร  สายทิม) (นางอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์               ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางอรริมภา  ค ามา   แผนกสามัญสัมพันธ์       ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ ภาษาเป็น
สิ่งส าคัญย่ิงในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีในปัจจุบันก็
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกันเพ่ือก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการและเป็นก าลังส าคัญในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตน ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน
การเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีนจึงเป็นสิ่งส าคัญย่ิงที่บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีข้ึน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค ามีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้และต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และเพ่ือใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจากกิจกรรมส่งเสริมของวันคริสต์มาศและวันตรุษจีนได้ 

5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
5.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ร้อยละ 80 ผู้เรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

 - ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ผู้เรียน ค านึงถึงความส าคัญการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ 
 - ผู้เรียน เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชวิีต                                
 - ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   อาคาร 6  / หอประชุมอาคารวิทยบริการ     สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย             2,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             3,000         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน 
9.2 ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 
9.3 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นางอรริมภา  ค ามา) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ ์            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการร าลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศลิป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน  แผนก สามัญสัมพันธ์ ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2  การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้  คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหน่ึงของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันน้ีนับวันจะ
เสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก ตลอดจน      ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาไทยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติข้ึน และเน่ืองในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอก
ของไทยรวมทั้ง    ยังถือเป็นวันภาษาไทยอีกด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าจึงจัดท าโครงการร าลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์และ    วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทยและ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิผลดีย่ิงข้ึน 

 5.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลอดจน 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
      - ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

       - ร้อยละ 80 ผู้เรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

       - ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
      -  ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   
6.2 เชิงคุณภำพ 

 -  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 -  นักเรียนมีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 -  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   อาคาร 6  / หอประชุมอาคารวิทยบริการ     สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             3,000         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศลิปวัฒนธรรมไทย 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ ์            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ stem  
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายกรวิชญ์  ค ามา  แผนก สามัญสัมพันธ์ ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์การ
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธ์ ที่ 3.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เน่ืองจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาที่ต าบลหว้ากอ  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจย่ิงของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ น าเสนอความรู้และนันทนาการต่าง ๆ 

จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าจึงจัด

โครงการวันวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์  ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
5.2 เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตาม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
      -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
6.2 เชิงคุณภำพ 

 -  นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรูใ้นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 -  นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย             5,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             5,000         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
9.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายกรวิชญ์  ค ามา) (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ ์            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางพรพิสัย  สีเทา  หัวหน้ำงำน บริการและห้องสมุด ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความส าคัญย่ิงต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาแสวงหาค าตอบและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

ดังน้ันห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแรง
กระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจศึกษาค้นคว้า 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.3 เพ่ือให้มีสมาธิเสริมสร้างความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
        - นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 824 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  จ านวน  824 คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             5,000         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสวงหาความรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายพรพิสัย  สีเทา) (นางพรพิสัย  สีเทา) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                หัวหน้างาน บริการและห้องสมุด            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. 1  
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ

ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ

การยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 

พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน  พัฒนาผู้ประกอบการ / เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

ดังน้ันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ในระดับ ปวช. และน านักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทุกแผนก วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จึงได้สนองนโยบายโดยน านักเรียนทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหลง่การเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ที่เรียนมาน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
        - นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 1 นักเรียนนักศึกชั้นปวช.1 ท้ังหมดได้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

          - นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 1 มีแนวทางในการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  16 – 31  พ.ค. 2564   สถำนที่  สถานประกอบการหรือแหลง่เรียนรู ้

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 สาขาวิชาช่างยนต์  เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000  บาท 
8.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 
8.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 
8.4 สาขางานการบัญชี  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท 
8.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท 
8.6 สาขาวิชาช่างเชื่อม  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 - นักเรียนได้รับประสบการณจ์ากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์และน าความรู้ที่เรียนมาน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณมี) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน           ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจริยา  ใจกล้า  งำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นแนวทางในการเพ่ิมปริมาณ

ผู้เรียนสายอาชีพ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือเพ่ิมพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะเตรียมตัวที่จะ
เข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป สามารถน าผลการเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ โอนเพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสมหลังจากที่สมัคร
เข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา จ านวน 80 คน 
-  จ านวนสาขาวิชาท่ีท าการจัดการเรียนการสอน  3  สาขาวิชา 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

          -  ปริมาณผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน มีศักยภาพและประสิทธิภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  เดือนมีนาคม-เมษายน 2564  สถำนที่  สถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู ้

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  7,500  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             7,500         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -           บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 - นักเรียนได้รับประสบการณจ์ากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์และน าความรู้ที่เรียนมาน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ ควรจะได้รับความรู้และแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน วิธีการ ระเบียบแบบแผนใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์ต่างตามสาขา จากผู้ปฏิบัติงาน  
หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาน้ัน ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากครูผู้สอนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด แนวคิด 
แนวปฏิบัติที่หลากหลายมากข้ึนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพได้ดีย่ิงข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 

5.2 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้แนวคิดหลากหลาย น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. จ านวนไม่ต่ ากว่า  600 คนเข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนได้รับความรู้ สามารถน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน  2564  สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  

ที่ แผนก 
ค่ำ

ตอ
บแ

ทน
วิท

ยำ
กร

 

ป้ำ
ยไ

วนิ
ล 

ขอ
งท

ี่ระ
ลึก

 

รว
ม 

1 ช่างยนต์ 1,200 360 340 1,900 
2 ช่างไฟฟ้าก าลัง 1,200 360 340 1,900 
3 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 1,200 360 340 1,900 
4 การบัญชี 1,200 360 340 1,900 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,200 360 340 1,900 
6 ค่าติดตามสรุปโครงการประเมินผล (งานหลักสูตร) 500 

รวม 10,000 
 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมที่ทางวิทยาลัยจัดให้         

      9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน          ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการนิเทศครูผู้สอนตามรายวิชา 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความส าคัญงานหน่ึงของการจัดและการบริหารการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุนและ

พัฒนามาตรฐานของการศึกษา การนิเทศจะประสบความส าเร็จได้น้ันต้องอาศัยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
โดยละเอียด การนิเทศการสอนนับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาครูสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรตามรายวิชา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมถึงกระบวนการจัดท านิเทศการสอนภายในวิทยาลัยฯ  

5.2 เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของการนิเทศภายในวิทยาลัยฯ  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  นิเทศติดตามการสอนของครู จ านวน 36 คนต่อภาคเรียน และแต่ละภาคเรียนต่อรายวิชา 
6.2 เชิงคุณภำพ 
-  ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
           7.1 กิจกรรม  ภาคเรียนที่ 2/63 ระว่างวันที่  1-31 ม.ค. 2564  และภาคเรียนที่ 1/64 ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค.  2564 
                สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               300    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               700         บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -             บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน           ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน ให้ครู

จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้

ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพน้ันจ าเป็นต้องมี

การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเน้ือหาหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ด้วย การ

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้เล็งเห็นความส าคัญของการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนของประเทศ 
5.2 เพ่ือการจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูร้อยละ 80 มีการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการวัดและประเมินผลออนไลน์ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - สามารถจัดท าแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 - สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564        สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              5,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -             บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 การสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
9.2 มีรถบริการรับส่งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ                        

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน          ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสัมมนาสรุปและรายงานผล การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Show & Share PLC) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามท่ี ฝ่ายวิชาการ มีนโยบายสนับสนุนครู และนักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการเรียนการสอน   จึงมี

แนวคิดต้องการให้ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะนวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาทักษะและนวัตกรรมการเรียนการสอน0และเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นากุล่มชุมชุนปฏิบัติ สายวิชาการ ในการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเน่ือง  โดยรูปแบบ ของกิจกรรมจะเชิญผู้ที่มีประสบการณ์มาเล่าและร่วม
แลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการสร้าง
เทคนิคด้านการเรียนการสอน และนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคใหม่ที่ได้รับการพัฒนา  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน  
5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้นากลุ่มชุมชนปฏิบัติสายวิชาชีพให้เพ่ิมข้ึน  
5.3 เพ่ือครู นักเรียน นักศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 80 เข้าร่วมแสดงผลงาน หรือนวัตกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ และทักษะการเรียนการสอน 
- บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน และน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน 
- เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่  หอประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              5,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -             บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 บุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ความรู้ด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนดี 
9.2 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน ถูกต้อง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว   และมีความมั่นใจในตนเอง 
9.3 บุคลากรทางการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน          ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                  (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการแสดงผลงานวิชาการ (Open House) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญมี  อรุณชัย  หัวหน้ำงำน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เน่ืองจากในปัจจุบันการเพ่ิมจ านวนนักเรียน นักศึกษา สายอาชีวศึกษาเป็นนโยบายหน่ึงที่รัฐบาลโดยเฉพาะส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการจะเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายวิชาชีพให้มีปริมาณท่ีสูงข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในด้าน

ต่างๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 ดังน้ัน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จึงจัดกิจกรรมที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่   อ าเภอ

เชียงค าและอ าเภอใกล้เคียง สามารถเห็นภาพการจัดการเรียนการสอนและผลงานด้านวิชาการต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียง

ค าได้ชัดเจน มีผลให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าให้กับครู นักเรียน ในสังกัด สพฐ และ สพม ในเขตอ าเภอเชียงค า และ

อ าเภอใกล้เคียง ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทราบ   

5.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจได้ชมผลงานด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของการ

เรียนการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

 5.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ และ สพม ในเขตอ าเภอเชียงค าและพ้ืนที่ใกล้เคียง มาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ร้อยละ 20 
-  ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นในวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเพ่ิมข้ันร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงค าและอ าเภอใกล้เคียง ได้รับประสบการณ์เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองในด้าน 

ทักษะวิชาชีพ 
- นักเรียน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงค าและอ าเภอใกล้เคียง ได้เข้าร่วมทักษะวิชาชีพประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  ให้

ชุมชน บุคคลภายนอกได้รู้จัก 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 แผนกช่างยนต์    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000   บาท 
 8.2 แผนกช่างไฟฟ้า    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000   บาท 
 8.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000   บาท 
 8.4 แผนกการบัญชี    เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000   บาท 
 8.5 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000   บาท 

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

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
9.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เย่ียมชมผลงานต่าง ๆ ของทุกแผนก 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน          ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                     (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการความร่วมมือในการฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายธันฐกรณ์  เตชะตน  หัวหน้ำงำน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ี จัดการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่างๆใน
ชุมชน  ฉะน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่สถานศึกษาจะ ต้องท าการส่งตัว นักเรียน–นักศึกษา  ฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ  
และเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรทวิภาคี ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการท างาน และสามารถน าไป
ประกอบวิชาชีพได้  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการท างานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีความเป็นสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกงานในสถานประกอบการ  จ านวน  250 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
-นักเรียน-นักศึกษา มีประสบการณ์ในการท างาน และสามารถน าไปประกอบวิชาชีพได้  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า / สถานประกอบการ 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              5,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -             บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจัดการเรียน-การสอน มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายธันฐกรณ์  เตชะตน) (นายธันฐกรณ์  เตชะตน) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี           ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายธันฐกรณ์  เตชะตน  หัวหน้ำงำน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาใน ระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และ การยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน ฉะน้ันจึงมีความจ าเป็น
อย่างย่ิง ที่สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้ เจ้าของสถาน
ประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ครูนิเทศ  ผู้ปกครอง นักศึกษา–นักศึกษา  รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 ผลิตก าลังคนให้มีความเป็นสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ในการจัด การเรียน-การสอน 
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
5.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จ านวน  100 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- ผู้บริหาร  ครูนิเทศ  นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง  ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง มีการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า / สถานประกอบการ 
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  32,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
8.1 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร     เป็นเงินทั้งสิ้น  7,000  บาท 
8.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง   เป็นเงินทั้งสิ้น       15,000  บาท 
8.3 ค่าป้ายโครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น   2,000  บาท  

8.4 ค่าอื่นๆ   เป็นเงินทั้งสิ้น   1,000   บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการบริหารจดัการ  การเรียน-การสอน อาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.4 มีเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บรหิารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน  

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายธันฐกรณ์  เตชะตน) (นายธันฐกรณ์  เตชะตน) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี             ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายพงษ์ศิริ  โฉมยา  หัวหน้ำสำขำ  วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ ได้ผลิต นักเรียน นักศึกษา สาขา

ไฟฟ้าก าลังและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและติดตามสถานประกอบการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ได้เข้าร่วมการประเมินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

5.2 เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาไฟฟ้าก าลังและประชาชนให้เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถเป็น

ประโยชน์ด้านค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่อไป 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 

           - มีผู้เข้ารับการทดสอบมากกว่า 10 คนข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่   อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  -    บาท  ได้แก ่ ***งบประมาณจากยอดผู้เข้ารับการสมัครทดสอบ 
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               -             บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -             บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบผ่านมาตรฐานมากกว่า ร้อยละ 50 ของ                        
จ านวนผู้สมัครทั้งหมด 
9.2 ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับใบอนุญาตช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
9.3 ผู้เข้ารับการทดสอบเมื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว สามารถน าไปประกอบวิชาชีพได้จริง 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายพงษ์ศิริ  โฉมยา) (นายพงษ์ศิริ  โฉมยา) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้าสาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง           ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
โครงการห้องเรียน Smart Class room สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายนพรัตน์  มโนร า  หัวหน้ำสำขำ  วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ำย  วิชาการ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่น ๆ จ าเป็นต้องใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประกอบการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหา และเป็นกรกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนนักศึกษาดีข้ึน อีกท้ังยังช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อีกด้วย 

ด้ังน้ัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จึงจัดโครงการห้องเรียน Smart Class room สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
ห้องเรียน และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา  
5.2 เพ่ือจัดหาห้องเรียน Smart Class room  และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน ได้ใช้งานห้องเรียน Smart Class room   
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ  
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
           7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564    สถำนที่   อาคาร 6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,995,000   บาท  ได้แก ่ (เงินโอนเฉพาะกิจ)  
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               -             บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์          1,995,000      บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน ได้ใช้งานห้องเรียน Smart Class room   

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

10. กำรติดตำม และประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต        
 
 
                          

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
 ………………………………… 

(นายนพรัตน์  มโนร า) (นายนพรัตน์  มโนร า) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้าสาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์            ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายบุญมี  อรุณชัย) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                    (นายนพรัตน์  มโนร า) 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV IP) 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   หัวหน้ำงำน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 เพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 2พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีพ้ืนกว้าง และมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ ตลอดเวลา จึงท าให้เรื่องในรักษา 
ความปลอดภัย ในการควบคุมการเข้า-ออก  ใช้เพียงยามรักษาความปลอดภัย การควบคุมป้องกันไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดได้จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยฯ ให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ให้
สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้าย หรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษา และทรัพย์สินทางราชการ  
 5.2 เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้าย หรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- มีกล้องวงจรปิด ในการรักษาปลอดภัย 8 จุด  (โรงอาหาร 4 จุด  ,ภายในอาคาร 1 4 จุด) 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - มีความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษา และทรัพย์สินทางราชการ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  18,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                    -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            18,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีระบบรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษา และทรัพย์สินทางราชการ 
9.2 ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้าย หรือการก่อวินาศภัยที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิชียร) (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการต่ออายุโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์ www.cktc.ac.th และจัดซื้อเชฟเวอร์เว็บไซต์ 64 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   หัวหน้ำงำน   ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 เพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เว็บไซต์ สารสนเทศส าคัญส าหรับเผยแพร่และให้บริการประชาชนหลายระบบ ทุกระบบท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายของตัวเอง มีการแบ่งแยกการท างานอย่างชัดเจน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนหน่ึงก็มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีแนวโน้มเพ่ิม 
จ านวนข้ึนอีกในอนาคตตามระบบงานใหม่ที่จะติดต้ังเพ่ิม ในส่วนการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายน้ัน ยังมีการใช้ทรัพยากร
ของเครื่องยังไม่เต็มที่ จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเว็บไซต์ www.cktc.ac.th จะต้อง
มีการด าเนินการต่ออายุภายในวันที่  19 เมษายน 2564   
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือต่ออายุโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์ www.cktc.ac.th  

5.2 เพ่ือจัดซื้อเซฟเวอร์เว็บไซต์ 

5.3. เพ่ือให้ใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
 
 

http://www.cktc.ac.th/
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ต่ออายุโดเมนอายุโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์ www.cktc.ac.th 5 ป ี

 - เซฟเวอร์เว็บไซต์     1 เครื่อง 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                    -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            10,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีระบบรักษาความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษา และทรัพย์สินทางราชการ 
9.2 มีเซฟเวอร์เว็บไซต์ 1 เครื่อง 
9.3 ใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน     
 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิชียร) (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายนพรัตน์  มโนร า   หัวหน้ำงำน วางแผนและงบประมาณ ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เน่ืองจากที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมา ณ ทุกปีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ดังน้ันทางงานวางแผนและงบประมาณ จึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วยร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการาตามนโยบาย 
5.2 เพ่ือให้ได้โครงการที่สอดคล้องกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานอาชีวศึกษา  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เข้าร่วมอบรม  ร้อยละ  80 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

 - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มคีวามถูกต้อง 

สอดคล้องกับมาตรฐาน พันธกิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน                                       

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าเอกสารการอบรม            เป็นเงินทั้งสิ้น    1,000   บาท  
 8.2  ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X 50 บาท)                 เป็นเงินทั้งสิ้น    2,000  บาท   
 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 ได้โครงการที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน พันธ์กิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน 
9.2 แผนปฏิบัติราชการ  วิทยาเทคนิคเชียงค า  เสร็จเรียบร้อยตามเวลาท่ีก าหนด 
 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายนพรัตน์  มโนร า) (นายนพรัตน์  มนร า) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ หวัหน้ำงำน  ประกันคุณภาพ และมาตรการศึกษา  ฝ่ำย แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 4 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6  ได้ให้ความส าคัญว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมาตรา 48 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นเครื่องสะท้อนให้สถานศึกษาได้น าไปพิจารณาจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ น้ัน ดังน้ันการประกันคุณภาพจึงเป็นการ
ประกันคุณภาพเพ่ือผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
5.2 เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ชุมชน และสถานประกอบการ ร้อยละ 80 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ครูและบุคลากรได้รับการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  25,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย              4,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            21,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
9.2 เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรงุอย่างต่อเน่ือง    

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ) (นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรการศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

            ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกจิ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา หัวหน้ำงำน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ะละระดับการศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือสร้า ง

ความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่การ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะ

เปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้น านักเรียน นักศึกษาท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญด้านการเขียนแผนธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ ์

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจที่นอกเหนือจากการเรียน ห้องเรียน 
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 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถในการมองหา

ลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 5.4 เพ่ือให้ครู และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่อง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา             จ านวน    50  คน 

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จ านวน    10  คน 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 

 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถบริหารงานในหน่วยงานของ

ตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  21,000  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 8 ชั่วโมง x 1 วัน 1 คน)    เป็นเงินทั้งสิ้น  4,800   บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ x 25 x 60 คน) เป็นเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000   บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x  50 x 60 คน) เป็นเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000   บาท 
 8.4 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,230   บาท 
     8.5 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น    432   บาท 
              8.6 ค่าของที่ระลึก จ านวน 2 ชิ้น (600 X 2)   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,200  บาท 
 8.7 ค่าตอบแทนนอกเวลา (10 คน X 200)   เป็นเงินทั้งสิ้น         2,000  บาท 
 8.9 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท    เป็นเงินทั้งสิ้น    500  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรูค้วามสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้จ านวน 60 คน 

            9.2 จ านวนครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางพรพิสัย  สีเทา) (นางพรพิสัย  สีเทา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา หัวหน้ำงำน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ะละระดับการศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือสร้าง

ความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 โครงการศึกษาดูงานเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต และเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ 

การศึกษาดูงานท าให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การด าเนินธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค พร้อมกับแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานและสถาน

ประกอบการ 

 3. เพ่ือใช้เวลาว่างในการหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของนักศึกษา 
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 4. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นมากข้ึน 

 5. เพ่ือสนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร    จ านวน   26  คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการด าเนินธุรกิจ 

อย่างครบวงจร  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,822  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (65 x 26 คน) เป็นเงินทั้งสิ้น  1,690   บาท 
 8.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    เป็นเงินทั้งสิ้น  2,000   บาท 
 8.3 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน เป็นเงินทั้งสิ้น    432   บาท 
 8.4 ค่าของที่ระลึก 2 X 600    เป็นเงินทั้งสิ้น         1,200  บาท 
 8.5 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น     500  บาท 
 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
           9.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างศักยภาพ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้จ านวน 20 คน 

            9.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้ 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางพรพิสัย  สีเทา) (นางพรพิสัย  สีเทา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา หัวหน้ำงำน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า มาตรการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มี การด าเนินงานเชิงพาณิชย์ และน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการ
ธุรกิจ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอก 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

5.2 เพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณจ์รงิ จากการท างานในศูนย์บ่มเพาะ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                   -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            20,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มศีักยภาพย่ิงข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างานได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิจากการท างาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางพรพิสัย  สีเทา) (นางพรพิสัย  สีเทา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา หัวหน้ำงำน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ   ฝ่ำย   แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา 
กลยุทธ ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานท า มาตรการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ และน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านการจัดการ
ธุรกิจ พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพ่ือแสวงนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
 - นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณจ์รงิ จากการท างานในศูนย์บ่มเพาะ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  70,000  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                   -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            70,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มศีักยภาพย่ิงข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการท างานได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิจากการท างาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางพรพิสัย  สีเทา) (นางพรพิสัย  สีเทา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปงีบประมาณ 2563 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา หัวหน้ำงำน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ฝำ่ย แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
   การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธท์ี่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ    
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การวิจัยน ามาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุกประเทศในโลก

ยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือความเป็นผู้น าทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์

ทางวิชาการประเภทหน่ึง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการท างาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ดังน้ันโครงการจึงมี

บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นที่นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในอนาคตต่อไป  

โครงการ หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้นการสร้างผลงาน การจัดการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจ
ในสิ่งที่จะท า โดยน าเทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการที่
เป็นระบบชัดเจนและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้น าความรู้ ทักษะช านาญไปบูรณาการ สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจรงิ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
5.3 วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 
5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ร้อยละ 60 

-  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน 17 ผลงาน 

6.2 เชิงคุณภำพ 
 -  ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย  ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

 -  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  100,000  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                   -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์)          100,000   บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -     บาท 

 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหาต่างร้อยละ 60 

และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  จ านวน 17 ผลงาน 

9.2 ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย  ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้  และนักเรียน 

นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประกวดแข่งขันและเผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา หัวหน้ำงำน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ฝำ่ย แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธท์ี่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ    
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าโครงงานการวิจัยน ามาซึ่งการต่อยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของ

ประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย 
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความเป็นผู้น าทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ 

โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการประเภทหน่ึง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ศึกษา

ระหว่างเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการศึกษา การวางแผนการท างาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ดังน้ันโครงการจึงมีบทบาทส าคัญ

ต่อการปฏิบัติงาน และมีความจ าเป็นที่นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในอนาคตต่อไป  

 ดังน้ันเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและเห็นคุณค่าในการจัดท า

โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จัดเวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่เพ่ือส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้น าความรู้ ทักษะช านาญไปบูรณาการ สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจรงิ โดยน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

5.3 วางแผนการท างานเป็นทีมและร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 

5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

5.5 พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการท างาน 

5.6 เผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 
   

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  นักเรียนนักศึกษา สามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง  น าเสนอผลงาน     

               ของตนเอง ในปีการศึกษา 2563 
-  จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียนนักศึกษา 
-  จัดท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน และเว็บไซต ์ 
6.2 เชิงคุณภำพ 
-  นักเรียนนักศึกษา สามารถน าเสนอกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

-  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1 ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 5 ผืน   1,530  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุส านักงาน      3,470  บาท 
   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถน ากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหา   ต่าง ๆ 

โดยใช้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   
9.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และน าไปใช้ได้จริงในชุมชนรอบข้างสถานศึกษาต่อไป 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา หัวหน้ำงำน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ฝำ่ย แผนงานและความร่วมมือ                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

นโยบำยที่ 1  อาชีวศึกษายกก าลงัสอง (Thailand Vocational Education Eco-
System : TV2S) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มคิวามรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญในการด าเนินการ

ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม  การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานที่จะ
ช่วยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงคที่ก าหนดไวโดยรวบรวมขอมูลตามระบบงาน    
เชน เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไข และเพ่ือใหได้ผลงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ    ให้ด าเนินงานแลว    
เสร็จตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะตองด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดหวงเวลาการด าเนินงาน  /โครงการ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือใหการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

    5.2 เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน 

5.3 เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เปน็ไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
-  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษา 

6.2 เชิงคุณภำพ 
-  ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

- ด าเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะตองด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดหวงเวลาการ

ด าเนินงาน  /โครงการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม    วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่  
 8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 , 80 แกรม  / 15 รีม    1,950  บาท 
 8.2 ค่าเข้าเล่มรายงาน จ านวน       3,050  บาท 
   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
-  ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ 

- ด าเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะตองด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดหวงเวลาการ

ด าเนินงาน  /โครงการ 
 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                    (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                  (นายวันชัย  วงศ์เสนา) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม พิธีเข้าประจ ากอง และประดับแถบสามสี   
กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  2564 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  นักเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียน และ
เป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี             

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าพิธีประจ ากอง และประดับแถบ 3 สี 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ตุลาคม  2563  สถำนที่ อุทยานแห่งชาติภูซาง  จังหวัดพะเยา 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  200,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ 170 คน x 300 บาท   51,000  บาท 
8.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  65 คน x 240 บาท x 3 วัน      46,800  บาท 
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20 คน x 210 บาท x 3 วัน      12,600  บาท 

 8.4 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์       1,000  บาท 
 8.5 ค่าท่ีพัก         2,000  บาท 
 8.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าฐาน เกมส์ แถบสี และนันทนาการ เป็นเงินทั้งสิ้น     8,000  บาท 

8.7 ค่าอืน่ ๆ       68,600  บาท 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการ  อยู่ค่ายพักแรม และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                             (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี 2564 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  นักเรียน ซึ่ง

ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียน และ
เป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี   

กิจการลูกเสือเป็นประบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัยอัน
ดีงามตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม และมุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นผู้น า ตามกฎ และค าปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการพัฒนา
เยาวชนให้รู้จักช่วยตนเองพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้รอบรู้  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
5.2 เพ่ือสร้างเยาวชน ชุมชน และสังคมให้มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์อย่างย่ังยืน 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน จ านวน 8 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  วันที่  มีนาคม - เมษายน 2564     สถำนที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุร ี  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์           720  บาท 
8.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู.  1 คน x 240 บาท x 7 วัน      1,680  บาท 
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง นักเรียน   8 คน x 210 บาท x 7 วัน  11,760  บาท 
8.4 ค่าท่ีพักครู 600 บาท x 2 คืน    1,200  บาท 
8.5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      3,000  บาท 
8.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์      1,640  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ ์

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                              (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ วันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลูกเสือทั่วประเทศ

จะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ คณะลูกเสือแห่งชาติก็ได้จัดพิธีในส่วนกลางที่ลาน
อนุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี โรงเรียนต่าง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาในโรงเรียน งานลูกเสือ แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เห็นความส าคัญในกิจกรรมน้ี จึงเห็นควรให้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือถวายความ
จงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 



181 

 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  วันที่  25  พฤศจิกายน  2563  สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,800  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                 720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปจัฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานที่        2,080  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้มีแนวคิดเพ่ือให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุก ๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสวนสนามและปฏิญาณตนให้กับ
ลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เห็นความส าคัญ เน่ืองจากเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียนได้มีการถวายราชสดุดีและทบทวนค า
ปฏิญาณข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ปัจจุบัน 
5.2 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.3 เพ่ือสืบเน่ืองประเพณีที่ดีน้ีให้ด ารงอยู่ในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีต่อไป 
5.4 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  วันที่  1  กรกฎาคม  2564   สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,800  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                 720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปจัฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานที่        2,080  บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน Day Camp 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าถือเป็น  กิจกรรมหลักที่จะต้องท าเป็น

ประจ าทุกปีการศึกษา และเพ่ือสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ว่าด้วยกิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีวิสามัญในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน    เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย   จิตใจ สติปัญญาและศีลธรรม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มีความ
รับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  27  สิงหาคม  2564   สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  6,200  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                  720   บาท 
8.2 ค่าเครื่องปจัฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานที่  2,000   บาท 
8.3 ค่าเครื่องหมายลูกเสือโลก,แถบ 2 สี   170 คน x 17 บาท   2,890   บาท 
8.4 ค่าอื่น ๆ         590   บาท             

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและวิชาโครงการ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ท่ีเรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ อาจ

สอบวิชาพิเศษได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้วิชาเหล่าน้ีมุ่งหมายให้ลูกเสือ ได้แสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง เพ่ือให้ได้
มีส่วนร่วมกับลูกเสืออื่น ๆ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือด าเนินการกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือ 
5.2 เพ่ือให้ลูกเสือได้แสดงซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม  วันที่  16  ตุลาคม  2563  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,700  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์     720     บาท 
8.2 ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ   170 คน x 10 บาท   1,700   บาท 
8.3 ค่าอื่น ๆ                   280   บาท             

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาด 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พ.ศ.2549  ข้อ 10  

ให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มี
หน้าที่ตามข้อ 10.6  จัดให้มีการติดตามผลการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อ 10.11 ก าหนดมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกองลูกเสือวิสามัญในสังกัดโดย
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ  ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการและสรุปรายงานผลให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    (พ.ส.น.อ.)   

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
5.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  วันที ่ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าจัดท าเอกสารการประเมิน     10,000    บาท 
            

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการอบรมนายหมู่ถาวร  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายภูมชาย  พุ่มวิเชียร   งำน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือน้ัน เป็นความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือในการให้ความรู้แก่นายหมู่ลูกเสือ เพ่ือช่วยให้นาย

หมู่ลูกเสือเป็นผู้น าที่ดีต่อหมู่ลูกเสือและกองลูกเสือ ดังน้ัน การฝึกอบรมที่มุ่งทางด้านการแก้ไข ปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนาให้
นายหมู่ลูกเสือแต่ละคน มีศักยภาพจัดการและประสานกิจกรรมของลูกเสือในหมู่ของตนให้มีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีภาวะผู้น า 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี พ่ีเลี้ยงโลเวอร์ ระดับชั้น ปวช.2,3 จ านวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอบรมภาวะผู้น า และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม  วันที ่ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  4,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์          720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปจัฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานที่  2,080   บาท 
8.3 ค่าเครื่องหมายลูกเสือ แถบนายหมู่  60 แถบ x 20 บาท   1,200   บาท 
            

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน จ านวน 40 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายศุภภัทร  สายทิม  หัวหน้ำงำน   สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
จากสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การเกิดปัญหากับนักเรียน นักศึกษาใน

การด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่เป็นภาระของสังคม รู้จัก
การดูแลสุขภาพ สามารถตัดสินใจหรือปฏิเสธสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมต่อศีลธรรมจรรยา และประเพณีอันดีงาม ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง 
5.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสริมสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษาท้ังใน และนอก

สถานศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้รับการคุ้มครอง ความปลอดภัยจากการท าประกันอบุัติเหตุ 

และมีสุขภาพร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เข้าใจ มีทักษะในการดูและตัวเองได้อย่างปลอดภัย 
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6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 600 คน ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการท า

ประกันอุบัติเหตุ ประจ าปีการศึกษา 2563 และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ดี        
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2564    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  150,700  บาท  ได้แก ่(เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันที่ด าเนินโครงการ)  

 8.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 685 X  220.-          เป็นเงินทั้งสิ้น    150,700   บาท  
            

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 685 คน ได้รับการท าประกันอุบัติเหตุและได้การ

คุ้มครองตามกฎหมาย                        
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายศุภภัทร  สายทิม) (นายศุภภัทร  สายทิม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายศุภภัทร  สายทิม  หัวหน้ำงำน   สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้คนเรามีความสนใจที่จะดูแลสุขภาพแม้กระทั้งเด็ก

และเยาวชนที่จะในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในอนาคต เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ให้รับความเข้าใจ

เก่ียวกับพัฒนาการทางร่างการและจิตใจ ครอบครัว สังคม รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถป้องกันได้มีความภูมิใจในตนเอง

และสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการป้องกัน 

 5.2 น าความรู้ที่ได้รับจากผลการตรวจสุขภาพและสารเสพติดไปปฏิบัติตน และแนะน าผู้อื่นให้ห่างไกลจากภัยท่ีจะท า 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดและสามารถปฏิบัติตนได้ในชีวิต ประจ าวันถูกต้องไม่สุ่มเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษา จ านวน  672 ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด และสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้

ถูกต้องไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2564    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  68,500  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันที่ด าเนินโครงการ)  

 8.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน   685 X  100.-              68,500   บาท  
            

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้รับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด        10. กำรติดตำม และกำร

ประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายศุภภัทร  สายทิม) (นายศุภภัทร  สายทิม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายศุภภัทร  สายทิม  หัวหน้ำงำน   ครูที่ปรึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ
ด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ข้ึน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเย่ียม
บ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน 
นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ใน
ความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการฯ น้ีข้ึนเพ่ือศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรียน 
นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูทีป่รึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
5.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจากสถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

 - ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2564    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  22,000  บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ)  

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             22,000        บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
           

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
9.2 ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายศุภภัทร  สายทิม) (นายศุภภัทร  สายทิม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ประชุมผูป้กครองนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม งำน   ครูที่ปรึกษา  ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ
ด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ข้ึน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเย่ียม
บ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน 
นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่ใน
ความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่
ปรึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากข้ึน 
5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาและรับทราบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

5.3 เพ่ือส่งเสริมผนึกก าลังความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 700 คน 

 - ครูที่ปรึกษา จ านวน 38 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 5 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  2564    สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  8,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             8,000        บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
           

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จ านวน 700 คน และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 38 คน 
9.2 ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี และลดปัญหาการออกกลางคัน ร้อยละ 60 

9.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่ ร.ต.………………………………… 

(นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม) (นายศุภภัทร  สายทิม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ชมรมวิชาชีพ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายชูชล   สุธรรม   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา 

มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า  กล้าคิด  กล้าท า  กล้าน า  กล้าเปลี่ยน  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนโดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีและมีความสุข 
 5.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเป็นคนดีและมีความสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ.2564   สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  34,600  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             34,600    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งและมีความสุข 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายชูชล  สุธรรม) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สร้างจิตส านึกความรักสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายชูชล   สุธรรม   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาต้ังแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของ
วิทยาลัย ฯ ท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากน้ันยังมีศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต วิทยาลัย ฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึ กในความเป็นไทย โดยแสดงออกใน
กิจกรรมที่หลากหลายนอกจากน้ันในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิทยาลัย ฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้
แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง ผลงานทางนิทรรศการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพ่ือความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
 5.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  วิทยาลัย ฯ  
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษา จ านวน 700 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า        

ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษา มีความรักเทิดทูนต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ.2564   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             30,000    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการด ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์ิ ให้
คงอยู่ตลอดไป 
 9.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายชูชล  สุธรรม) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายชูชล   สุธรรม งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เป็นโครงการที่ริเริ่มมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีให้มีการด าเนินการส ารวจ รวบรวม 
ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงสืบสาน
พระราชปณิธานต่อและมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกิดข้ึนต่อเน่ืองในหลายพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ.
2539 พ้ืนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา เมื่อปี พ.ศ.2551 พ้ืนที่เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ.2552 และพ้ืนที่เข่ือน
สิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น 

 เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าจึงจัดท าโครงการน้ีข้ึนมา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผูบ้ริหาร ครู บคุลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
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5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผูบ้ริหาร ครู บคุลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 5.4 เพ่ือจัดท าห้องเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 1 ห้อง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน  66  คน 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน 710 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าเป็นคนดีและมีความสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563 - สิงหาคม พ.ศ.2564   สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             20,000    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน ได้สนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

9.2 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในวิทยาลัยและชุมชน 

9.3 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดท า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายชูชล  สุธรรม) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ค่ายผู้น าอาชีวศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางสาวจริยา  ใจกล้า  งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้มีการพัฒนา 

จ านวน 60 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 

 - นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564   สถำนที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  24,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน   7,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย            12,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              5,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 



221 

 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ เตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  
โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรียญทอง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มีผลการด าเนินกิจกรรม ในระดับเหรียญทอง 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                                                                                                       

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที่ 

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ.2564   สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  15,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน          -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               2,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              13,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ  

วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระดับ เหรียญทอง    

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                        

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 
โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม ่

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา    ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เป็นสมาชิกของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ  สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษาใด้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2564   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   1,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม 
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย   
 9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ ประชุมวิชการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา    ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทัง้โรงเรียน 
สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใชร้ะเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การ
วิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ    ในอนาคตแห่งประเทศไทย และสามารถน าผลงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ  การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จ การศึกษามี
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการเรียนโดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และให้มีการ
จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยก าหนดให้มีการ 
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ประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก  

ดังน้ัน ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จึ งได้จัดท าโครงการ การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ วิชาชีพทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือ
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริม
ความก้าวหน้าของสมาชิก 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะ การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สมาชิก 
 5.2 เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- สมาชิก อวท. แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
- สมาชิก อวท. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง มิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2564   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  12,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย              9,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 สมาชิกการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงาน
ของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
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10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา    ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือให้สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน าผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่ส าคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ีส าเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มี
ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น าและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนและกระบวนการเลือกต้ัง 
 5.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
 5.3 เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้ง สถานศึกษา  

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกต้ังนายก อวท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ได้นายก อวท.และคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
ประจ าปีการศึกษา  2564 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                            

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2564   สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   2,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้น ามีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมือนทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายชูชล  สุธรรม   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา    ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การไหว้ครูเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาแต่เดิมสมควรที่จะอนุรักษ์ปลูกฝังแก่เยาวชนให้รู้จักความกตัญญูกตเวที
ต่อครู อาจารย์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสร้างทัศนคติที่ดีกับประเพณีไหว้ครูและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ดังน้ัน งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าจึงขอเสนอโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีอันดีงาม
และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติสืบไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในประเพณีอันดีงาม  
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค ์
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- คณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษา จ านวน   43   คน 
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 710 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ด าเนินการระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2564   สถำนที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย             9,600    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ            10,400    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
 9.1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 9.2. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.3. คณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อละ 100 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายชูชล  สุธรรม) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการแนะแนวสัญจร 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ได้มีนโยบายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) ท่ีต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ และเพ่ือเป็นการประสานงานความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อสายอาชีพ 

อันจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมใน

โอกาสในอนาคต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชพีแก่นักเรียนมัธยม 
5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   20  โรงเรียน 
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6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพมากข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน  2564 สถำนที่   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเชียงค า

และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   10,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 20 โรงเรียน มีความเข้าใจการศึกษาต่อสายอาชีพมากข้ึน 
9.2 เพ่ิมปริมาณนักเรียนเข้าสมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า                        

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง 

ๆ ในเบื้องต้นที่ท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร รู้จักบุคลากรของวิทยาลัย รู้จักสถานที่ต่าง ๆ และท า
ให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษาในสายอาชีพ อีกทั้งเข้าใจระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการวัดผล
ประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ระเบียบงานปกครอง ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูที่ปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุขที่ได้เข้ามาศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ปีการศึกษา 2563 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงค าได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเก่ียวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที่ 

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  91,500  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจ านวน นร. นศ.  ณ วันที่ด าเนินโครงการ) 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   91,500    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ท าให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ท าให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปัจฉิมผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพ่ือออกไปศึกษาต่อสถานบันอุดมศึกษาหรือ

ท างานในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ซึ่งจะต้องท างานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อม
ทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ
ย่ิงในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความส าคัญเป็นพิเศษ ดังน้ันเพ่ือให้แนวคิดแก่
นักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม 
5.2 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้แนวคิดในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
-- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2563 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลการศึกษาและอาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่  

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู้การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตในสังคม 
9.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวรพีพร  เสาร์แดน   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและ

ระบบการศึกษาเพ่ือตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์เก่า แม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม 
สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมเพ่ือให้มีงานท ามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การติดตามการมีงานท า และการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าได้
ท างานตรงตามบทบาทหน้าท่ีหรือไม่ สอดคล้องกับความต้อวงการมุ่งหวังการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง การตรวจสอบ
เครือข่ายทางสังคมของสถานศึกษาว่ามีศิษย์เก่ากระจายอย่างในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และด ารงต าแหน่งหน้าท่ีต่าง 
ๆ และมีความส าเร็จก้าวหน้ามากน้องเพียงใด งานแนะแนวอาชีพฯ จึงจัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธ์อันดีงามและศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือทราบและได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
5.2 เพ่ือศึกษาปัญหา และสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.3 เพ่ือหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะน า และน ามาเป็นข้อมูลการวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- ได้ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะน า 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,500  บาท  ได้แก่  

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   1,500    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 
9.2 ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศกึษา และให้ความช่วยเหลือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามงีานท า 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (นางสาวรพีพร  เสาร์แดน) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0 ) 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อม
บ ารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้  ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การ
ด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการต่อเป็นระยะที่ 
2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับ ต้นๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ   การ
เรียนรู้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพ่ือช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับ
ชุมชนจากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ในการใช้  ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพ้ืนฐาน สร้าง
มูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี  2551 รวม 500 
จุด และ ขยายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั่วประเทศ 
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เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยมีการ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการ 
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีกิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง 
(Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริม
การรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix It Center Thailand 4.0)  
5.2 เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง  เพ่ือชุมชน (Fix It Center 

Thailand 4.0) 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จัดต้ังศูนย์บริการ Fix it center  จ านวน  1 ศูนย์ 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ออกบริการซ่อม และบ ารุง ให้ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอเชียงค า 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  200,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน   50,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   100,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ   ชุมชน  
9.2 คณะท างานและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 
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10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                   (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจ าปีงบประมาณ 2564  ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  2,000  คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  300,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน   50,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   300,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 



256 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่ วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
และผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
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Chiangkham Technical College 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนเด็กและเยาวชนทีได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ 2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  80,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน        -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   30,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์  2564 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 
4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาล
สงกรานต์  2564 ข้ึนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารวิชาการ 
วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 
5.2 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการใชช้ีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
   - จ านวนประชาชนที่มีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  2564 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเชค็ยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนเมษายน  2564  สถำนที่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4 ถนนพิศาล ต าบลสบบง  

อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  88,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน        -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   38,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู้ 
9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่    2564 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 
4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท า โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วง
เทศกาลปีใหม่  2564 ข้ึนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหาร
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 
5.2 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการใชช้ีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
   - จ านวนประชาชนที่มีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเชค็ยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   เดือน ธันวาคม  2563 – มกราคม  2564  สถำนที่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4             

ถนนพิศาล ต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  88,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน   35,700    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   32,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   20,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู้ 
9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 



265 

 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ผู้สนใจทั่วไป (108 อาชีพ) 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงท าโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจ าปีงบประมาณ 2564  ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
และผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
- จ านวนเด็กและเยาวชนทีได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน8. 

งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  100,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 
 8.1  ค่าตอบแทน        -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   50,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐาน   ความเข้าใจธรรมชาติ 

พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญย่ิงเพราะมีการเปลี่ยนแปลง อันซับซ้อน        ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม การจัดกิจกรรม
หรือชมรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพ่ือสนองความต้องการของเด็ก ในด้านการเข้ากลุ่มและเรียนรู้พฤติกรรม
สังคมที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือ การนับถือวีรบุรุษ เป็นการแสวงหาแบบอย่างเพ่ือด าเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ นอกจากความ
เปลี่ยนแปลงทั้ง    4 ด้านแล้ว วัยรุ่นยังมีธรรมชาติความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความ
ต้องการความรักในทุกรูปแบบในฐานะ  ที่เป็นผู้ให้และผู้รับ ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเป็นอิสระ ได้รับการยกย่อง 
มีชื่อเสียงมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง ต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระท ามาก่อน ต้องการ
ความปลอดภัยและมั่นคง อยากพ่ึงพาตนเองได้มีความฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์ ดังน้ันทางงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงเห็นควรจัดท าโครงการ To be 
number one ในสถานศึกษาข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และกิจกรรมส าคญัของ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาแกนน า 
5.2 เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมคิุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

            5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

5.4 เพ่ือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของทางวิทยาลัย 

5.5 เพ่ือส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ 

6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 
6.1 เชิงปริมำณ 
  - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า ร้อยละ  80 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - สามารถสร้างความ ความเข้าใจหลักการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และกิจกรรมส าคญัของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจา้หน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาแกนน าและสมารถสร้างเครือข่าย TO Be 
Number one  ที่มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน    10,000     บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย     5,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     5,000    บาท    

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และการด าเนิน

กิจกรรมส าคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาแกนน า 
9.2  สามารถสร้าง เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                   

ในสถานศึกษา 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม                             
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายกรวิชญ์  ค ามา งานปกครอง   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เน่ืองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม 
หรืออื่นๆ อันเน่ืองจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังน้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่าน้ันได้ 

ทั้งน้ีเพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปอ้งปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัย เป็นการ
เพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและย่ังยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา  



273 

 
    
    

  คิดเป็น ท ำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 

Chiangkham Technical College 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ  

 

มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการด าเนินงานทางงานปกครอง ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ท่ีทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือ
กันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 5.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและย่ังยืน 
          5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที ่
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
 - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100 % 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 - นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเหน็ประโยชน์ของการท ากิจกรรม 

- นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่

7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน         -        บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย     10,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     10,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.2 สถานศึกษามีระบบด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
9.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าต าบล 

ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม                             
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายกรวิชญ ์ ค ามา) (นายกรวิชญ์  ค ามา) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการวางแผนงานกลุ่มเครือข่ายงานปกครองในพ้ืนที่อ าเภอเชียงค า 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายกรวิชญ์  ค ามา งำน ปกครอง   ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
เน่ืองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม 
หรืออื่นๆ อันเน่ืองจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังน้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้า ไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่าน้ันได้ 
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ทั้งน้ีเพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปอ้งปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัย เป็นการ

เพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้

สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและย่ังยืนจึงให้มีการด าเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 

มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 5.2  เพ่ือร่วมวางแผนงานในการดูแลผู้เรียนด้านยาเสพติด 
 5.3  เพ่ือลดปัญหาผู้เรียนไม่ให้ผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
- มกีลุ่มเครือข่ายงานปกครอง โรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จ านวน 4 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - มีการสร้างเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียน และวิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

 - มีแผนการด าเนิน ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   ประจ าปีงบประมาณ  2564  สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน         -        บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ      2,000    บาท    

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 มีเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด                        

 
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม                             
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

(นายกรวิชญ์  ค ามา) (นายกรวิชญ์  ค ามา) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ   ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวัสส์ ตาเอื้อย      งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ำย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงกำร     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำยที่ 1 อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

กำรอำชีวศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กำรขับเคลื่อน 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถำนศึกษำปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยำลัย 
เทคนิคเชียงค ำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล 
การออกก าลังกายท าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิเป็นสิ่งจูงใจท าให้

นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้  มี
ความสามารถมากกว่า ดังน้ันทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทุก  คนได้
ออกก าลังกาย มีสุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ลดอัตราการขาดเรียน  

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักสามัคคีในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดส ำเร็จ 

6.1 เชิงปริมำณ 
  - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า จ านวน 685 คน 
6.2 เชิงคุณภำพ 

 - นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

  - เสริมสร้างความสามคัคี คุณธรรม และจริยธรรม 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที ่
7.1 กิจกรรม   วันที่  29 ธันวาคม  2563   สถำนที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า  

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรด ำเนินโครงกำร 

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

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  205,500  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน     2,000     บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย        -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             203,500     บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 
9.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2563 

9.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                       
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผลโครงกำร 

- แบบสอบถาม                             
 
 

 
ว่าที่ ร.ต. …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าที่………………………………… 

     (ฐิติวัสส์  ตาเอ้ือย) (นายชูชล  สุธรรม) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

      ลงชื่อ ว่าท่ี ร.ต. ............................................ กรรมการ 

                            (ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 

                   (นายนพรัตน์  มโนร า) 

 

ผลกำรพิจำรณำ 

          อนุมัติ 

           ไม่อนุมัติ................................................................... 

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



        

   

 
 
  

                                          ค ำส่ังวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 
                                                 ท่ี   ๒๑๑ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำหรับสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................... ................. 

  ด้วยวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยแผนงำน โครงกำร ผลผลิต โดยต้องสอดคล้องกับงบประมำณ       
ท่ีได้รับจัดสรร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดบุคลำกร เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์ ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
ตลอดจนติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมมำตรกำรท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

 ดังนั้น เพื่ อให้กำรด ำเนินกำรจัดแผนปฏิบั ติกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔          
ส ำหรับสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด     
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

๑. นำยบัณฑิต  ใจกล้ำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอำภัสรำภรณ์  ก้อนสีลำ     กรรมกำร 
๓. ว่ำท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง      กรรมกำร 
๔. นำยบุญมี  อรุณชัย               กรรมกำร 
๕. นำยวันชัย  วงศ์เสนำ             กรรมกำร 
๖. นำยกรวิชญ์  ค ำมำ               กรรมกำร 
๗. นำยไพรัช  กลัดส ำเนียง          กรรมกำร 
๘. นำงสำวอัจฉรำ  จงสุขสันติกุล            กรรมกำร 
๙. นำงสำวทิพวรรณ  ลำภยศ                กรรมกำร 
๑๐. นำยนพรัตน์  มโนร ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

  ขอให้ผู้ได้รับมอบหมำยหน้ำท่ี  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ และอุทิศเวลำให้กับ
ทำงรำชกำร เพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์  และเป้ำหมำยสูงสุดของกำรด ำเนินกำร 

 

  ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี  ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี   ๒๒  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

              (นำยสมปอง  พูลเพิ่ม) 
                ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 


