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คำนำ 

 
  แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ            
จังหวัดพะเยา นี้ เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัด   
ทุกหน่วยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ
สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้จัดทำขึ้นจากการ
ระดมสมอง ของผู้บริหาร และบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ท้ังนี้แผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานด้วย 

 ท้ายนี้หากแผนปฏิบัติราชการประจำปีนี้ มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีนี้ ขอน้อมรับแก้ไข และขออภัยด้วย 
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 ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน์         

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพและ

ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 พันธกิจ        

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ    

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล    

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม   

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพ  

6. วิจัยสร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
            

 ยุทธศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง       

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
➢ จุดเนน้ 

    “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน” 

ประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อนจุดเนน้ 

 1.  การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.1) ขับเคล่ือนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of 

Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการ

อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสหกรรมของประเทศ 

1.2) พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ 

New-skill และการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career 

& Entrepreneurship Center : CEC) 

1.3) สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ์ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 
 

2.  การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

2.1) ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานในภาพรวมของจังหวัดโดยใช้     

Big Data กำลังคนในพื้นท่ี 

2.2) ขับเคล่ือนการดำเนินการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นท่ี เพื่อการยกระดับคุณภาพ

อาชีวศึกษาแบบองค์รวม 

2.3) ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และเพิ่มประสิทธิภาพ

แอพพลิเคช่ันช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมท่ัวไทย” 

2.4) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วย 

การเรียนรู้ (Credit Bank) และการต่อยอดองค์และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New -

Job/Future Job) 

2.5) พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง 

2.6) ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่าง

ครอบคลุมเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

2.7) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสการใช้และสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ท่ีทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 
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2.8) ยกระดับโครงการห้องเรียนอาชีพ ท่ีผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษา

ต่อสายอาชีพหรือนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 

➢ เป้าหมาย 

1. ขับเคล่ือนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational 

Manpower Networking Management : CVM ) ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 

(Excellent Center) 

2. พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-

skill และการเป็นผู้ประกอบการ์ 

3. ขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และพัฒนาแอพพลิเคช่ัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมท่ัวไทย” 

6. พัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาแบะฝึกอบรมวิชาชีพ 

7. ขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 

8. ห้องเรียนอาชีพ ในโรงเรียน สพฐ. กศน. และ สช. 

9. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ และขับเคล่ือนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขต

พื้นท่ี 

10. ผลิตกำลังคนสับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
ที่สัมพันธและ  เชือ่มโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐษนการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับสถานศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 

 

         ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

1.4 ผลงานของผู้เรียนตามนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.6 ผลการประเมินมาตรฐษนวิชาชีพ 
 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

           2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
           2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  

 หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 

        2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
           2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ 
                            ในการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
          3.1 ครูผู้สอน 
            3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
            3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
            3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
          3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
            3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
           3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
           5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
             5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
            5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
             5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 
 ➢ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ด้านความรู้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตาม มาตรฐษนคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย   
ท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 ➢ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการ เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรบัปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมใหท้ัน

ต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผล   การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอน รายวิชาให้ถูกต้อง ครบล้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงาน

ต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความ ร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชน 

➢ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อ สร้างสังคม

การเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศใน

การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
1.1  ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม บทบาทหน้าท่ี

ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต สาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการ เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี กำกับดูแล 

สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1.ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สถาน 

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.3.ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ งบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

2.4.ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสำคัญท่ี 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน 
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคม 
การเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

3.1.ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง วิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ เรียนรู้ 
 

3.2.ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถ นำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด” นอกจากนี้สถานศึกษา
สามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบท ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy ) วิทยาลัยเทคนคิเชียงคำ 

 
ผลการศึกษา   วิเคราะห์   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   และสภาพการณ์ของสถานศึกษา

ท้ัง ภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

“วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนและชุมชน” 
➢ วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
 
 

 

➢ พันธกิจ (Mission) 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำกำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ดังนี ้

❖ พันธก ิจที่  1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้  มีท ักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

❖ พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกับกับดูแลสถานศึกษา 
 

❖ พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องค์กร ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

“วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มุ่งพัฒนาความรู้ทกัษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนและชุมมชน” 
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➢ กลยุทธ์ (Strategy) 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังน้ี 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ์ 
1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ

และ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะท่ี      

พึงประสงค์ 

1.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

ตามหลักทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ ต่างๆ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงานโดย

เน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษา 

  1.2. ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ

ประยุ ก ต์ ใช้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน  และการ

ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข

ภาวะท่ีดี 

  1.3. พัฒนากระบวนการ ให้ ผู้ เรียนมี คุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติ

ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

ต า ม  ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต 

สาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  1.4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านกีฬา

องค์การวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 
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      ท่ี พนัธกิจ ท่ี กลยทุธ ์

    2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามนโยบายสำคัญขอ งหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

2.1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

ค วา ม ต้ อ งก ารข อ งผู้ เรี ย น  ชุ ม ช น  ส ถ า น

ประกอบการ ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีการปรับปรุง

รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม

วิชาเพิ่ ม เติมให้ ท้น ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

  2.2. พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้

พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน 

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  2.3. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี สื่อ 

แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

  2.4. บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญท่ี

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล

สถานศึกษามอบหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ขอ ง บุ คล าก ร ท้ั งภ าย ใน แ ละภ ายน อ ก

สถานศึกษา 

3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร

ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย 

3.1. แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กร

ต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

  3.2. สนับสนุน ให้ ผู้ เรียน  มีก ารจัดทำนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับ

บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆท่ีสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  30  ปี  ท่ีพระองค์ทรงเน้นย้ำแนว
ทางการพัฒนา  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ  การคำนึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท   ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกต้องตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต 
  เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นท่ีการบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีต่อยอดจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 

1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนท่ีต้ังฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืน
ของผล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

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

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

1. ลักษณะของผู้บริหาร 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ

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

เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
2. ลักษณะของครู 

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

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

2.4 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
2.5 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
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3. ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
4. ลักษณะของผู้เรียน 

4.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง  เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

4.2 ปรับปรุงวิธีการเรียนและการทำงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
4.3 เรียนรู้และทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
4.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
5. ลักษณะของชุมชน 

5.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเปล่ียนพฤติกรรมตามแบบอย่างการมีวิถีชีวิต
พอเพียง  เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ด่ืมสุรา  ไม่สูบบุหรี่  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 

 5.2 ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

6.  สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  6.1   มีแหล่งการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  6.3  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
  6.4  มีสถานท่ีให้บริการชุมชน 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



16 

 

สถานศึกษาปลอดภัย 
ส่วนที่ 1 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.1 มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
2.1 มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้

ชัดเจน 
2.2 มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
2.3 มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
2.4 มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
2.5 มีกฎระเบียบหรือคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 
2.6 บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

ในสถานศึกษาตามแผนงานท่ีกำหนด 
2.7 มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
2.8 มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาท่ี

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
2.9 มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข 
2.10 มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน

และมี ประสิทธิภาพ เช่น ฝาครอบใบมีด เครื่องตัดหญ้า ฝาครอบใบเล่ือย ฝาครอบสายพาน 
2.11 มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.12 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลิง 

เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่ีชัดเจน 
2.13 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
2.14 มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา 
2.15 มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี 
2.16 มีการฝึกซ้อมตามข้อ ๑๕ โดยใช้หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน 
2.17 มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจน 
2.18 มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ให้ความรู้

เกี่ยวกับ การป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา 
2.19 มีห้องส้วม (ท่ีถ่ายอุจจาระและท่ีปัสสาวะ) และอ่างล้างมือสำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยก   

ชาย-หญิง ท่ีพอเพียง 
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2.20 มีการจัดน้ำด่ืมท่ีสะอาด ท่ีล้างหน้าท่ีถูกสุขลักษณะและพอเพียง เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการ
รับประทาน อาหารและด่ืมเครื่องด่ืม 

2.21 มีการจัดท่ีรับประทานอาหารและท่ีพักท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เช่น ระบบแสงสว่าง 
ระบบระบาย อากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น 

2.22 มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.23 มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมี ในสถานศึกษาท่ี

เหมาะสม และ ปลอดภัย 
2.24 มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ 

นักเรียน/ นักศึกษา และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข 
2.25 มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการวางแผนป้องกันที่

เหมาะสม 
2.26 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ด้านความ

ปลอดภัยใน สถานศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
2.27 มีหนังสือ ตำรา หรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร 
2.28 มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจารจร การสวมหมวก

กันน็อค การดู และยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน/นักศึกษา ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/
นักศึกษาใน สถานศึกษา 

2.29 มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

2.30 มีนักเรียน/นักศึกษาจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



18 

 

ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

         

2.1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เอกลักษณ์ อตัลักษณ์      

1. ปรัชญา        

 คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม        

2. วิสัยทัศน์         

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน  

3. พันธกิจ        

3.1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพ เกิดองค์ความรู้ใหม่ คิดค้นส่ิงประดิษฐ์

และนวัตกรรม 

3.2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน

       

4. เอกลักษณ์        

น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน        

5. อัตลักษณ ์        

  เรียนดี  อาชีพเด่น คุณธรรมนำใจ        
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2.2. เป้าประสงค ์        

1. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ

หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

3. ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. ส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

5. พัฒนาและประปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ให้ท้นต่อการเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

6. ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม

และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 

7. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์

วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีมีอยู่ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกัด หรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก

ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

9. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ

จัด การศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี

ท่ี เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ     

ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   

2.3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น     
   

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา        

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

และตลาดแรงงานโดยคำนึงถึงบริบทการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี 

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการโดยมีการบูรณาการรายวิชาชีพ 

ในเนื้อหา สมรรถนะ ทักษะ ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

4. การติดตามการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้    

5. สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา     

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ      

7. จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน      

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ       

9. สนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ       

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

11. พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชม 

12. พัฒนาครูให้สามารถเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน      

         

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง)     

1. ได้รับโล่รางวัลหมู่เนตรนารีวิสามัญดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับ

ภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราววิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีนครสวรรค์         

2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจำปี 2561 

3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท         

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ  ครั้งท่ี 13 "บัวหลวงเกมส์" ประจำปี 

2561 
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4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 800 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561  

 

5. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประเภท สถานศึกษา

ขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับภาค ภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 29  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

7. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561 

8. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภทคู่ผสม  การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561 

9. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฑาประเภทลู่วิ่ง 400 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561  

10. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท  การแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 

2561   

11. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นพินเวท การแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561 

12. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นพินเวท           

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" 

ประจำปี 2561 

13. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ประเภททีมเด่ียวชาย การแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 13 "หลงหลินเกมส์" ประจำปี 2561 

14. ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาปลอดบุหรี่/สุรา ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา (ระดับ

อาชีวศึกษา) ประจำปี 2563 

15. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษา   และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

         
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ        
  สมัยท่ี ฯพณฯ อานันท์  ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ปี พ.ศ. 2535) โดยมี ฯพณฯ 
ดร.ก่อ  สวัสด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขยายโอกาส ทางการศึกษาวิชาชีพ
ระดับอำเภอและมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาดำเนินการโดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
สมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบายมอบหมายให้กองการศึกษาอาชีพจัดดำเนินการโดยมี นายบุญเทียม  เจริญยิ่ง อธิบดี
กรมอาชีวศึกษาสมัยนั้น เป็นผู้รับนโยบายมอบหมายให้กองการศึกษาอาชีพจัดดำเนินการโดยมีนายบุญเทียม  
เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาสมัยนั้นเป็นผู้รับนโยบายมอบหมาย ให้กองการศึกษาอาชีพจัดดำเนินการจัดหา
ท่ีดินในการก่อสร้าง ขณะนั้นนางลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาล ได้ทราบข่าวตามนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้นจึงได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ ฯพณฯ ดร.ก่อ  สวัสด์ิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการด้วยอุดมการณ์ท่ีจะแก้ไขปัญหาการตกเขียว หรือหญิงประกอบอาชีพอันไม่พึงปรารถนา 
ให้มีอาชีพอื่นท่ีเหมาะสมมีรายได้ท่ีสุจริต ประกอบอาชีพสอดคล้องกับท้องถิ่นไม่ต้องการให้มีการอพยพ
เคล่ือนย้ายแรงงานและต้องการพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของตนเอง อีกท้ังท่านลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ก็เป็นคน
อำเภอเชียงคำพร้อมด้วยมีปรัชญา ท่ีว่า "การศึกษา คือการพัฒนาตน พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง" จึง ได้เสนอ    
ขอจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ในเขตอำเภอเชียงคำขึ้น  
  ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยินดีประกอบกับได้เล็งเห็นความสำคัญ ความมุ่งมั่น 
ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านลดาวัลล์ิ  วงศ์ศรีวงศ์ ทำให้กรมอาชีวศึกษาโดยกองการศึกษาอาชีพทำการสำรวจ
จัดหาท่ีดินท่ีจะก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำขึ้นขณะนั้น นายทวีศักด์ิ  สติราษฎร์ กำนันตำบลฝายกวาง 
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมของสภาตำบลฝายกวาง ณ ศูนย์สภาตำบลฝาย
กวาง ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องประธานขอหารือเรื่องได้รับหนังสืออำเภอเชียงคำ ท่ี พย 0316/2826 เรื่อง
ยืนยันมติท่ีประชุมในการตอบตกลง ยินยอมยกท่ีดินสาธารณะของตำบลมอบให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ในงบประมาณปี 2535 จำนวนเนื้อท่ี 62 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ซึ่งมติท่ีประชุมได้
อนุมัติให้ท่ีดินสาธารณะของตำบลฝายกวางจำนวนเนื้อท่ี 62 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา จากจุดเริ่มต้นในการ
ประสานงานของท่านลดาวัลล์ิ วงศ์ศรีวงศ์ นี้เองทำให้กรมอาชีวศึกษาได้ตัดสินใจในการจัดของงบประมาณ  
เพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำขึ้นมา จนสามารถประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ เชียงคำ          
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2535 โดยมีเลขท่ีต้ัง คือ 141 หมู่ 10 ถนนเชียงคำ-ปง 
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  
  ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพชียงคำ ได้เปล่ียนช่ือสถานศึกษา เป็ นวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ        
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ       
 ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangkham Technical College       
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 141  หมู่ท่ี 10   ถนน เชียงคำ-ปง     
                      ตำบล ฝายกวาง   อำเภอ/เขต เชียงคำ   รหัส 56110    
 โทรศัพท์     โทร. 054-883510       
 โทรสาร      โทร. 054-883602       
 เว็บไซต์   www.cktc.ac.th       
 อีเมล   dovechiang.ac.th       
 เนื้อที่ของสถานศึกษา  62  ไร่ 2   งาน  7  ตารางวา  
  

   

     ภาพแสดงแผนท่ีต้ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

 อาคารเรียน 4 ช้ัน   จำนวน       1     หลัง       20    ห้อง    
 อาคารวิทยบริการ   จำนวน       1     หลัง       9    ห้อง    
 อาคารปฏิบัติการ   จำนวน       3     หลัง       75    ห้อง    
 โรงอาหาร (หอประชุม)  จำนวน       1     หลัง       4    ห้อง    
 อาหารโรงอาหารหอประชุม  จำนวน       1     หลัง      8   ห้อง  
 บ้านพัก  ผอ.    จำนวน       1     หลัง       6    ห้อง    
 บ้านพักครู 6 หน่วย   จำนวน       1     หลัง       24   ห้อง    
 บ้านพักพนักงาน/ภารโรง  จำนวน       1     หลัง       18   ห้อง    
 ห้องน้ำ    จำนวน       28    ห้อง    
        
 สีประจำวิทยาลัย  สีน้ำเงิน-สีแดง       
 ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  ต้นกาสะลอง       
 เพลงประจำวิทยาลัย เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายสิทธิชัย  เวียงคำ 

 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายจักรกริช  กิ่งแก้ว 

งานทะเบียน 
นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการ 

นายสมปอง  พูลเพิ่ม คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายบัณฑิต  ใจกล้า 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
ว่าที่ ร.ต. ดิเรก  เหมืองทอง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ทำหน้าที่  นายบุญมี  อรุณชยั 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

งานบุคลากร 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

 งานการเงิน 
นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน 

งานการบัญชี 
นายบุญมี  อรุณชัย  

งานพัสดุ 
นายกรวิชญ์  คำมา 

งานอาคารสถานที่ 
นายมโนชา  กายอด 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ 

 
งานความร่วมมือ 

นายเดชณรงค์  สนชาวไพร 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายโอภาส  ยิ้มใหญ่ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายบุญฐี  วิชยัยา 

งานปกครอง 
นายกรวิชญ์  คำมา 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายสิทธิชัย  เวียงคำ 

สาขางานยานยนต์ 
นายบุญฐี  วิชยัยา 

สาขางานไฟฟา้กำลัง 
นายโอภาส  ยิ้มใหญ่ 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
นายจักรกริช  กิ่งแก้ว 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายเสกสรรค์  วงศ์ใหญ่   

สาขางานการบัญชี 
นายบุญมี  อรุณชัย  

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายสุเมธ  พิทักษ์วงศ์ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายอิทธิพล  พูลคำ 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางพรพิสัย  สีเทา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายธันฐกรณ์  เตชะตน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางพรพิสัย  สีเทา สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายอิทธิพล  พูลคำ 
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 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 อัตรากำลัง ปี 2564                           ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2564 
                                                        ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

อัตรากำลังของ   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ        มบีุคลากรท้ังสิ้น      63    คน 

 
ก. ข้าราชการ    15 คน 

1  ผู้บริหาร   4 คน 

2  ข้าราชการครู          12 คน 

3  ข้าราชการพลเรือน - คน 

 

ข. ลูกจ้างประจำ   2 คน 

1  ทำหน้าท่ีสอน  - คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  2 คน 

 

ค. พนักงานราชการ   6 คน 

1  ทำหน้าท่ีสอน  6 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว   39 คน 

1  ทำหน้าท่ีสอน  17 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  22 คน 

 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น - คน 

 

ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง  - คน 

1  ทำหน้าท่ีสอน  - คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 
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  ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา       58          คน 
 

ก.  ครูผู้สอน     ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ   รวม 

   

-  ต่ำกว่า  ม.6  - คน   5 คน   5 คน 

-  ปวช./ม.6  - คน   5 คน   5 คน 

-  ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   5 คน   5 คน 

-  ปริญญาตรี  31 คน   9 คน   40 คน 

-  ปริญญาโท             3  คน   - คน   3 คน 

-  ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 

 รวม  34 คน   24 คน   58 คน 

 

 

 

   ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จำแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง                    
 

ก.  ครูผู้สอน        ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ  รวม 

   

-  จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบดำเนินเงิน  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  17 คน  22 คน   39 คน 

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

-  จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน   - คน 

 รวม   17 คน  22 คน   39 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม 15 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. ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง ป.โท  ผู้บริหาร 
5. นายบุญมี  อรุณชัย ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
6. นายบุณฐี  วิชัยยา ปทส. สาขาวิชาช่างยนต์  
7. นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
8. นายสิทธิชัย  เวียงคำ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
9. นายอิทธิพล  พูลคำ ป. ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
10. นายโอภาส  ยิ้มใหญ่ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
11. นายสุเมธ  พิทักษ์วงศ์ ป.โท สาขาวิชาไฟฟ้า  
12. นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
13. นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
14. นางอรวรรณ  แสงดาว ป.โท ภาษาอังกฤษ  
15. นายกรวิชญ์  คำมา ป.ตรี วิทยาศาสตร์  

 

 
                    

  ลูกจ้างประจำ  รวม   2 คน (ทำหน้าที่สอน 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 (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายธันฐกรณ์  เตชะตน ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ป.โท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
3. นางพรพิสัย  สีเทา ป.ตรี ประวัติศาสตร์ไทย  
4. นายมโนชา  กายอด ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
6. นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

 

 

  ลูกจ้างชั่วคราว   รวม  38  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
3. นายพิชิตพงษ์  ปราบโรค ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
4. นายวรันธร  กาต๊ิบ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นายกัมปนาท  ภู่ทองหล่อ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
6. นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์ ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
7. นายกันตภณ  วาวงศ์มูล ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
8. นายนฤเบศ  ขานเพราะ ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
9. นายสุริยา  ขันทะตัน ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
10. นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
11. นางสาวจริยา  ใจกล้า ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
12. นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
13. ว่าท่ี ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอื้อย ป.ตรี พลศึกษา  
14. นางอรริมภา  คำมา ป.ตรี ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
15. นางสาวปรียาภรณ์  เวียงคำ ป.ตรี คณิตศาสตร์  
16. นส.จุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
17. นางสาวกานต์ธีรา  อิ่นคำ ป.ตรี ภาษาไทย  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

18. นางธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ์ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 

19. นางจงจิตร  บัวงาม ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
20. นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
21 นางสาวประวีณา  อบเชย ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
22. นางสาววารุณี   ช่างแต่ง ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
23. นางสาวชนัดดา  ตินะลา ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 
24. นายทรงกลด  ปัญญาใจ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
25. นางสาวนรินรัตน์  ใจคำ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
26. นางสาววราลักษณ์ เสือเพชร ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
27. นายพงศกร  โพธิ์พันธุ ์ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
28. นางสาวนัฐลดา  คำผ้ึง ปวส.  เจ้าหน้าท่ีการบัญชี 
29. นางสาวพรพิมล  ทองใบ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
30. นางสาววัชรากร  การะยศ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 
31. นายสุรกิจ  คุ้มแสง ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 
32. นางศรีทอน  บำรุงพร ม.6  นักการภารโรง 
33. นางราตรี  สติราษฎร์ ม.6  นักการภารโรง 
34. นายทาน  ย้ายถ่ิน ป.4  คนงาน 
35.นายประเวศน์  วงศ์ใหญ่ ป.6  คนงาน 
36. นายดอน  โครงกาบ ป.6  คนงาน 
37.นายวิชัย  ศรีจันทร์ ป.6  คนงาน 
38. นายชาญฤทธิ์  สติราษฎร์ ม.6  ยามรักษาการณ์ 
39. นายบรรชา  มีอาหาร ม.6  ยามรักษาการณ์ 
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  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2564  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 800 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2564 ( ณ วันที่ 10  ตุลาคม  2564)   
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
ภาค ี ปกติ 

ทวิ
ภาค ี ปกติ 

ทวิ
ภาค ี    ปกติ ทวิศึกษา ทวิภาคี 

รวมทั้งส้ิน 192 - 171 - 200 - 563 - 104 30 67 36 171 66     734  66 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                              
 - สาขางานยานยนต์ 75 - 58 - 94 - 227 - - - - - - - - - - 227 - - 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

- 
- 

59 

- 
- 
- 

- 
- 

57 

- 
- 
- 

- 
- 

49 

- 
- 
- 

- 
- 

165 

- 
- 
- 

14 
- 

35 

11 
- 

14 

13 
- 

19 

13 
4 
13 

27 
- 

54 

24 
4 
27 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

27 
- 

219 

- 
- 
- 

24 
4 
27 

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

19 
- 

- 
- 

22 
- 

- 
- 

15 
- 

- 
- 

56 
- 

- 
- 

- 
13 

- 
- 

 - 
7 

- 
- 

- 
20  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

56 
20 

- 
- 

- 
- 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                              
 - สาขาวิชาการบัญชี 20 - 14 - 26 - 60 - 20 5 22 6 42 11 - - - 102 - 11 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 19 - 20 - 16 - 55 - 22 - 6 - 28 - - - - 83 - - 
                               

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2564)  รวมทั้งสิ้น 852 คน 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  725   คน          2.2 หลักสูตรการเรียนรายวิชาทวิศึกษา 61   คน  2.3 หลักสูตรทวิภาคี 66  คน 
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เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2565 (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น  707  คน                    หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2565  (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 160 192 171 523 100 77 197       707 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                       
 - สาขางานยานยนต์ 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

60 
- 
- 

40 

75 
- 
- 

59 

58 
- 
- 

57 

193 
- 
- 

156 

- 
20 
- 

20 

- 
14 
- 

35 

- 
34 
- 

35 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

193 
 34 
 - 

191 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 19 22 61 20 13 33 - - - 94 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

 - 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

 - สาขาวิชาการบัญชี 20 20 14 54 20 20 40 - - - 94 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 20 19 20 59 20 22 42 - - -  101 
                        

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2565)  รวมทั้งสิ้น 1,490 คน 
 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1,350  คน  2.2 หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ 100  คน   2.3 หลักสูตรทวิภาคี 40  คน 



หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.โครงการพัฒนารูปแบบ

และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน     (Fix it 

Center)

3.โครงการจัดการศึกษา

เรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอนปลาย 

ปวช.   (ทวิศึกษา)

4.โครงการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

6.โครงการพัฒนาอาชีพต่อ

ยอดอาชีพประชากรวัย

แรงงานกลุ่มเป้าหมายฯ

7.โครงการพัฒนาลูกเสือ

ช่อสะอาดต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังส้ิน

11,340,880             1,409,273              478,000                13,228,153            1,968,240                 232,000                   261,099                 13,000                     150,000               90,000                     20,000                 2,734,339                15,962,492.35            

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                       -                       -                      -                       1,968,240                -                         -                       -                         -                     -                         -                      1,968,240               1,968,240                 

1.1 งบบุคลากร -                       -                       -                      -                       1,784,040                -                         -                       -                         -                     -                         -                      1,784,040               1,784,040                 

1.2 งบด าเนินงาน -                       -                       -                      -                       184,200                  -                         -                       -                         -                     -                         -                      184,200                  184,200.00               

1.3 งบลงทุน -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

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

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

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 4,329,090             1,409,273             478,000                6,216,363             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        6,216,363                 

2.1 งบบุคลากร -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

2.2 งบด าเนินงาน 699,900.00             1,409,273              478,000                2,587,173              -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        2,587,173.35             

2.3 งบลงทุน 1,945,500              -                       -                      1,945,500             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        1,945,500                 

2.4 งบเงินอุดหนุน 1,347,500              -                       -                      1,347,500             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        1,347,500                 

2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 336,190                 -                       -                      336,190                -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        336,190                   
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ผลผลิต
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการ



หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน รวม

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.โครงการพัฒนารูปแบบ

และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชน     (Fix it 

Center)

3.โครงการจัดการศึกษา

เรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาตอนปลาย 

ปวช.   (ทวิศึกษา)

4.โครงการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

5.โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

6.โครงการพัฒนาอาชีพต่อ

ยอดอาชีพประชากรวัย

แรงงานกลุ่มเป้าหมายฯ

7.โครงการพัฒนาลูกเสือ

ช่อสะอาดต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังส้ิน

3.บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6,940,790             -                       -                      6,940,790             -                         232,000                  261,099                13,000                    150,000              90,000                    20,000                 766,099                  7,706,889                 

3.1 งบบุคลากร -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

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

3.3 งบลงทุน -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

3.4 งบเงินอุดหนุน 6,940,790              -                       6,940,790             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        6,940,790                 

3.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                       -                      -                       -                         232,000                   261,099                 13,000                     150,000               90,000                     20,000                 766,099                  766,099                   

4.บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 71,000                  -                       -                      71,000                  -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        71,000                     

4.1 งบบุคลากร -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

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

4.3 งบลงทุน -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          

4.4 งบเงินอุดหนุน 71,000                  -                       -                      71,000                  -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        71,000                     

4.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                       -                      -                       -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        -                          
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ



1. ประมาณการรายรับ 43,537,707.73 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 6,969,545.73 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 2,505,344.73                     บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,464,200                         บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 36,568,162 บาท

งบบุคลากร 8,738,852 บาท

งบด าเนินงาน 3,114,900 บาท

งบลงทุน 14,807,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 8,803,610 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,103,300 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 43,537,707.73 บาท

งบบุคลากร 8,738,852 บาท

 - เงินเดือน 5,771,810  บาท

 - เงินวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ 576,752     บาท

 - ค่าจ้างประจ า 606,250     บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,784,040  บาท

งบด าเนินงาน 5,462,300 บาท

 -  ค่าตอบแทน 1,700,300  บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,567,000  บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,215,000  บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 980,000     บาท

งบลงทุน 14,807,500 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 500,000     บาท

 -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 14,307,500  บาท

งบเงินอุดหนุน 8,803,610 บาท

 -  โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนฯ 71,000      บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500     บาท

 -  อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลฯ 7,021,110  บาท
 -  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ 1,594,000  บาท
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ส่วนท่ี 3 

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า



งบรายจ่ายอ่ืน 1,103,300 บาท

 -  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างฯ(Fix it Center) 232,000     บาท

 -  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600     บาท

 -  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 117,600     บาท

 -  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ 90,000      บาท

 -  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ 261,100     บาท

 -  โครงการลดปัญหาออกกลางคัน 13,000      บาท

 -  โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 30,000      บาท

 -  โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติฯ 20,000      บาท

 -  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 150,000     บาท

โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,077,560    บาท

 -  โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,077,560  บาท
  ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. ฯ 3,544,585.73  บาท
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หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รวม

1.ค่าใช้จ่ายการบรรเทา

ภาระค่าช่ายด้านการศึกษา

ของประชาชน

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

24,246,352          1,526,800           478,000             71,000               26,322,152          1,594,000          7,548,710          261,100          90,000           752,200             10,246,010        6,969,545.73       43,537,707.73            

 - งบบุคลากร 8,738,852            -                    -                    -                    8,738,852            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    8,738,852                 
เงินเดือนข้าราชการ 5,771,810            -                    -                    -                    5,771,810            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    5,771,810                 
เงินวิทยฐานะ 373,100              -                    -                    -                    373,100              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    373,100                    
ค่าตอบแทนข้าราชการ 203,652              -                    -                    -                    203,652              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    203,652                    
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 606,250              -                    -                    -                    606,250              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    606,250                    
ค่าตอบพนักงานราชการ 1,784,040            -                    -                    -                    1,784,040            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    1,784,040                 
 -  งบด าเนินงาน 700,000              1,409,300           478,000             -                    2,587,300            -                   230,000            -                 -               -                    230,000            2,645,000           5,462,300                 
      - ค่าตอบแทน 57,000                213,300             -                    -                    270,300              -                   -                   -                 -               -                    -                   1,430,000           1,700,300                 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -                    63,300               -                    -                    63,300                -                   -                   -                 -               -                    -                   430,000              493,300                    
เงินค่าสอนพิเศษ 57,000                150,000             -                    -                    207,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   1,000,000           1,207,000                 
      - ค่าใช้สอย 140,000              210,000             -                    -                    350,000              -                   230,000.00        -                 -               -                    230,000            987,000              1,567,000                 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000              200,000             -                    -                    300,000              -                   230,000            -                 -               -                    230,000            470,000              1,000,000                 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 40,000                10,000               -                    -                    50,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    50,000                     
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ส่วนท่ี 3  
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รวม

1.ค่าใช้จ่ายการบรรเทา

ภาระค่าช่ายด้านการศึกษา

ของประชาชน

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   50,000                50,000                     
ค่าซ่อมแซม -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   130,000              130,000                    
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   130,000              130,000                    
ค่าเงินสมทบประกันสังคม -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   187,000              187,000                    
ค่าเบ้ียประกันภัย -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   20,000                20,000                     
          - ค่าวัสดุ 503,000              186,000             478,000             -                    1,167,000            -                   -                   -                 -               -                    -                   48,000                1,215,000                 
วัสดุส านักงาน 80,000                -                    -                    -                    80,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   20,000                100,000                    
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000              70,000               -                    -                    170,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    170,000                    
วัสดุการศึกษา 240,000              96,000               478,000             -                    814,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    814,000                    
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000                -                    -                    -                    30,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    30,000                     
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   18,000                18,000                     
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000                10,000               -                    -                    30,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    30,000                     
วัสดุเวชภัณฑ์ 8,000                 -                    -                    -                    8,000                  -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    8,000                       
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000                10,000               -                    -                    30,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    30,000                     
วัสดุการเกษตร 5,000                 -                    -                    -                    5,000                  -                   -                   -                 -               -                    -                   10,000                15,000                     
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รวม

1.ค่าใช้จ่ายการบรรเทา

ภาระค่าช่ายด้านการศึกษา

ของประชาชน

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -                    800,000             -                    -                    800,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   180,000              980,000                    
ค่าโทรศัพท์ -                    60,000               -                    -                    60,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   20,000                80,000                     
ค่าไปรษณีย์ -                    13,000               -                    -                    13,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    13,000                     
ค่าน้ าประปา -                    77,000               -                    -                    77,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   60,000                137,000                    
ค่าไฟฟ้า -                    650,000             -                    -                    650,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   100,000              750,000                    
 - งบลงทุน 14,807,500          -                    -                    -                    14,807,500          -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    14,807,500               
 - ค่าครุภัณฑ์ชุดดลองระบบนิวเมติกส์ -                    -                   -                   -                 -               -                    
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 500,000              -                    -                    500,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    500,000                    
 - ท่ีดินและส่ิงปสูกสร้าง แฟลต 14 หน่วย 14,307,500          -                    -                    14,307,500          -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    14,307,500               
 - งบเงินอุดหนุน -                    117,500             -                    71,000               188,500              1,594,000          7,021,110          -                 -               -                    8,615,110          -                    8,803,610                 
 - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -                    -                    -                    71,000               71,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    71,000                     
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                    117,500             -                    -                    117,500              -                   -                   -                 -               -                    -                    117,500                    
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
-                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา -                   
ข้ันพ้ืนฐาน -                    -                    -                    -                    -                     7,021,110          7,021,110          -                    7,021,110                 
 - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 -                    -                    -                    -                    -                     1,594,000.00     -                   -                 -               -                    1,594,000          -                    1,594,000                 
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รวม

1.ค่าใช้จ่ายการบรรเทา

ภาระค่าช่ายด้านการศึกษา

ของประชาชน

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบรายจ่ายอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   261,100          90,000          752,200             1,103,300          -                    1,103,300                 
1.โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพกับการเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it-จิตอาสา)พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it-จิต

อาสา)
-                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               232,000             232,000            -                    232,000                    

2.  โครงการเร่งประสิทธิภาพ

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

สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               117,600             117,600            -                    117,600                    
4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระผู้เรียน

อาชีวศึกษา -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 90,000           90,000              -                    90,000                     
5. โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               30,000               30,000              -                    30,000                     
6. โครงการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

 (ทวิศึกษา) -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   261,100          -               -                    261,100            -                    261,100                    
7. โครงการลดปัญหาออก

กลางคัน -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               13,000               13,000              -                    13,000                     
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รวมท้ังส้ิน

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ รวม

1.ค่าใช้จ่ายการบรรเทา

ภาระค่าช่ายด้านการศึกษา

ของประชาชน

2.สนับสนุน คชจ. ต้ังแต่

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

3. จัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ทวิศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

5. โครงการอ่ืน ๆ

รวม เงินรายได้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

8. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

อาชีวศึกษา -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               150,000             150,000            -                    150,000                    
9. โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               20,000               20,000              -                    20,000                     
 - โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา -                    -                    -                    -                    -                     -                   297,600.00        -                 -               -                    297,600            779,960              1,077,560                 
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   3,544,585.73       3,544,585.73             
นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนท่ี
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ท่ี สาขางาน ผลผลิต ปวช. ผลผลิต ปวส. ผลผลิตระยะส้ัน รวม

1 สาขางานยานยนต์ 70,000.00       20,000.00       -               90,000.00      

2 สาขงานไฟฟ้าก าลัง 55,000.00       18,000.00       -               73,000.00      

3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00       2,000.00        -               22,000.00      

4 สาขาการบัญชี 18,000.00       20,000.00       -               38,000.00      

5 สาขางานคอมพิวเตอร์ 17,000.00       14,000.00       -               31,000.00      

6 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 40,000.00       12,000.00       -               52,000.00      

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

8 หลักสูตรระยะส้ันหลากหลาย -                -                161,659.00    161,659.00    
240,000.00      96,000.00       161,659.00    497,659.00    
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
การจัดสรรงบประมาณวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)  2565

รวมท้ังส้ิน



ท่ี ฝ่าย / งาน งปม. บกศ. อุดหนุน

1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
    งานบริหารงานท่ัวไป
    งานบุคลากร
    งานการเงิน
    งานการบัญชี
    งานพัสดุ 46,000.00             
    งานอาคารสถานท่ี
    งานทะเบียน
    งานประชาสัมพันธ์

รวม 46,000.00           

2 ฝ่ายวิชาการ
    แผนกวิชา
    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    งานวัดผลและประเมินผล 12,000.00             
    งานวิทยบริการและห้องสมุด .
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    งานส่ือการเรียนการสอน

รวม 12,000.00           

3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    งานแผนและงบประมาณ
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
    งานความร่วมมือ
    งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 12,000.00             
    งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
    งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รวม 12,000.00           

4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
    งานครูท่ีปรึกษา
    งานปกครอง
    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 10,000.00             
    งานสวัสการนักเรียนนักศึกษา
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รวม 10,000.00           

รวมท้ังส้ิน 80,000.00           
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การจัดสรรงบประมาณวัสดุส านักงาน 2565
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งาน  พัสดุ   ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที ่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู ้ เกี ่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เน่ืองด้วยงานพัสดุ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ ในการสแกนไฟล์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ืออัพโหลดไฟล์ ในระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งมีจำนวนหลายหน้าและต้องใช้ความต่อเน่ือง ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียด

และความเร็วสูงในการจัดทำเอกสาร และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตามยอดจัดสรรงบประมาณประจำปี ซึ่งทำให้มีเอกสาร

หลักฐานในการจัดซื ้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ดังนั้นงานพัสดุ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเอกสารเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึง

ดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และตู้เก็บเอกสาร หลักฐานสะดวกในการตรวจสอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ทางราชการต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมฝึกอาชีพได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

5.2 เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารและการสืบค้นหาข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ 

5.3 เพ่ือให้สะดวกสบายในการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 เพ่ือความรวดเร็วในการทำงาน 

5.5 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

ตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ 

เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 

6.2 เชิงคุณภาพ 

เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูลได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน        

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์      สถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน   ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)          เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

     งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..61,000.... บาท 

  (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 

 8.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน  เป็นเงินจำนวน  61,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีการจัดเก็บเอกสารการจัดทำเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามปีงบประมาณ 

9.2 เอกสารที่จัดเก็บสามารถตรวจสอบและค้นหาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน     

9.3 มีเครื่องสแกนเนอร์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการทำงานย่ิงข้ึน                        

9.4 มีเครื่องที่พร้อมต่อการทำงาน                  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน  

- การสังเกต 

 
                   
      …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
(นายกรวิชญ์  คำมา) (นายกรวิชญ์  คำมา)      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัสดุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

           ⬜  ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                 ⬜  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
 
 
      ลงชื่อ............................ ....................... กรรมการ 
       (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
       (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

        ⬜  อนุมัติ 

        ⬜   ไม่อนุมัติ................................................................... 
 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                          (นายสมปอง พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการจัดทำเอกสาร สื่อ ประชาสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายภูมิชาย พุ่มวิเชียร   หัวหน้างาน  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์  

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิง
ทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื ่องด้วยงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที ่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้ครู นักเรียน 
นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องมีการจัดทำเอกสาร 
สื่อประชาสัมพันธ์ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิทยาลัย ป้ายไวนิล โฟมบอร์ด เอกสาร 
วารสาร  เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางวิทยาลัย  

5.2 เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

5.3 เพ่ือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

มีจำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมงานต่าง ๆ เพียงพอ ประมาณ 30 ป้าย ต่อปี 

6.2 เชิงคุณภาพ 

ใช้ป้ายแสดงกิจกรรมที่ดำเนินการตามภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

7.1 กิจกรรม ออบแบบป้ายไวนิล โฟร์มบอร์ด หรือเอกสารอื่น ๆ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน          รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........25,000.................. บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย       บาท   

8.3  ค่าวัสดุ  25,000     บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต                                       

                    

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                  (นายบัณฑิต   ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................... กรรมการ 
       (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
       (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 

 

 



51 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการปรับปรงุระบบเสียงงานประชาสัมพันธ์ ประจำปงีบประมาณ 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   หัวหน้างาน  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองด้วยงานสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (Covid-19) ซึ่งได้มีมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสั่งคม หรือ Social Distance จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างของผู้ที่มาติดต่อราชการหรือนักเรียน นักศึกษา การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ชุดลำโพง ไมโครโฟน มีอายุการใช้งานที่นานแล้ว พร้อมทั้งกับ กสทช. ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับแรกออกมาเพื่อยกเลิกความถี่ของไมโครโฟนไร้สาย ซึ่งครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ In-Ear มอนิเตอร์ด้วย 
โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีการปรับย่านความถี่ไปเป็น 803-806MHz ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์มี
หน้าท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้ครู นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเป็นที่จะจัดซื้อระบบเสียงไมโครโฟนไร้สาย และอุปกรณ์รวมสัญญาณเสียงใหม่ ที่จะอำนวยความสะดวก เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาระบบเสียงจำนวน 1 ชุด  
5.2 เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
5.3 เพ่ือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ระบบเสียง จำนวน 1 ชุด 
6.2 เชิงคุณภาพ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม พัฒนาระบบเสียงภายในวิทยาลัย สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........15,000.................. บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
  8.2  ค่าใช้สอย       บาท   

8.3  ค่าวัสดุ  15,000     บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต 
 
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
 
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                  (นายบัณฑิต   ใจกล้า) 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
       (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
       (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

        ⬜  อนุมัติ 

        ⬜   ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                        (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ แสงดาว หัวหน้างาน งานบุคลากร ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยามนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรณะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       มีความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไข) หมวด 7 มาตราที่ 52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ให้เป็นวิชาชีพข้ันสูงฯ” เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการน้ีข้ึน เพ่ือนำประสมการณ์ที่ดีมาประยุกต์ และปรับใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน  
5.2 เพ่ือให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติที่ดี และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
-   พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
-   บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........15,000.................. บาท  ได้แก่ 

   8.1 ค่าตอบแทน  4,800     บาท  
  8.2 ค่าใช้สอย   9,200     บาท   

 8.3 ค่าวัสดุ       1,000     บาท    
 8.4 ค่าครุภัณฑ์      -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
9.2 นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
-   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม                                        

               

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)                         (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)                             (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อำนวยการฝ่าย 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ แสงดาว  หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ             โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 3 ขับเคลื่อนความร่วมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที ่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 มาตราที่ 37 ให้วิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมีหน้าที ่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะใน การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย ตลอดจนให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆของ
วิทยาลัยฯ   
 งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ สมาคมครูและผู้ปกครอง เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ตลอดจน กำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ท่ีกำหนด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ  
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5.2 เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 
5.3 เพ่ือให้กำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
-   การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครูและผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษาละ 2 

ครั้ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
-   คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อน

การดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,000 บาท    
8.1  ค่าวัสดุ  2,000     บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
9.2 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครูและผู้ปกครอง ส่งเสรมิ ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและ

สร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 
9.3 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  

-   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
 
                                         

                
 

………………………………………  
 

………………………………………  
 

………………………………………  
(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)                         (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)                             (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อำนวยการฝ่าย 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                 (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกรวิชญ์  คำมา  งาน  พัสดุ  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร                                
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3 ขับเคลื่อนความร่วมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี 
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
จิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ต้องจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกปีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน และ ใช้ในการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตาม
นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ดังนั้นทางงานพัสดุ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้ข้ันตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรภายในวิทยาลัยมีส่วยร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการาตามนโยบาย 
5.2 เพ่ือให้ได้โครงการที่สอดคล้องกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานอาชีวศึกษา  
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เข้าร่วมอบรม  ร้อยละ  80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและปรับปรงุแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มคีวามถูกต้อง 

สอดคล้องกับมาตรฐาน พันธกิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน                                                                                    

 7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่   ห้องประชุมตึกวิทยบริการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

7.2 ระยะเวลา 1 วัน 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..5,000.... บาท 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
 8.1  ค่าวัสดุสำนักงาน,อุปกรณ์                           เป็นเงินทั้งสิ้น              บาท  
            8.2 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน X 600 บาท X 6 ชั่วโมง)  เป็นเงินทั้งสิ้น    3,600   บาท        
 8.3  ค่าอาหารกลางวัน                          เป็นเงินทั้งสิ้น    1,400  บาท   

8.4  ค่าอาหารว่าง                เป็นเงินทั้งสิ้น              บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้โครงการที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน พันธ์กิจ กลยุทธ์ ของหน่วยงาน 
9.2 แผนปฏิบัติราชการ  วิทยาเทคนิคเชียงคำ  เสร็จเรียบร้อยตามเวลาท่ีกำหนด 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต 
    

 
 

………………………………………  

 
 

………………………………………  

 
 

………………………………………  
(นายกรวิชญ์  คำมา)                         (นายกรวิชญ์  คำมา)                             (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัสดุ รองผู้อำนวยการฝ่าย 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ  นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ   หัวหน้างาน  ทะเบียน  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร                            
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม   

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งโรงเรียน 
สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ ที่ 3  พัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นนอน ดังนั้น การรับนักเรียนเข้า

เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พึงปฏิบัติ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับสมัครให้กับนักเรียน นักศึกษา 

5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ สามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือสถานบันการศึกษาที่ตน

ต้องการต่อไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่างพฤศจิกายน 2564 – มิถุนายน 2565    สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 

9.2 วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 100 

         

                       

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

                       
……………………………………… 

(นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ) (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                 (นายบัณฑิต     ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์    ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
               (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ   หัวหน้างาน  ทะเบียน    ฝ่าย  บริหารทรัพยากร                             
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งโรงเรียน 
สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนากระบวนการให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิ ใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาน้ัน 
เพื่อเป็นการแจ้งรายละเอียดของผลการเรียนที่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียน โดยที่ผู้เรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถทราบข้อมูลผลการเรียนเบื้องต้น และสามารถแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึนไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน 

 5.2  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดน้อยลง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  จำนวนนักเรียน นักศึกษา ของผู้ขาดเรียนลดลง 

9.2  จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน ลดน้อยลง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
ครูผูส้อนส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียน ให้งานทะเบียนทราบแล้วทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบรวมทั้งบันทึก

แจ้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือที่จะทำการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการขาดเรียนต่อไป 
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ) (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                  (นายบัณฑิต   ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเรจ็การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ  นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ  หัวหน้างาน  ทะเบียน ฝ่าย  บริหารทรัพยากร                            
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งโรงเรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ย่อมมีความยินดีในความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีพของตนเอง และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สายงานอาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ   

ที่ตนเองต้องการ  การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จึงเป็นวิธีการที่แสดงถึงการสร้างขวัญ กำลังใจ และความ

ภาคภูมิใจ ความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง ครู นักเรียน และสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาและสามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือ 

    สถาบันการศึกษาท่ีตนต้องการต่อไป 

 5.2  เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานศึกษา 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษาจำนวน  330  คน ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษาจำนวน  330  คน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่างธันวาคม 2564 – เมษายน 2565  สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........15,000.................. บาท  ได้แก่ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  15,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน       บาท    
 8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ   15,000    บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 

9.2 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต     ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์    ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ  งาน  อาคารสถานที่  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่  4.  บริหารทั่วไป 
           ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่  2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์ 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่ง
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์  เพื่อความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
เน่ืองด้วยสภาพภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำอยู่ในสภาพที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีความสวยงามอยู่เสมอบางจุดต้องมีการ
จัดสวนหย่อมให้สวยงาม และบางจุดต้องมีการซ่อมปรับปรุงใหม่ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามแก่ผู้พบเห็นและเป็นการปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    ความเรียบร้อยและยกระดับคุณภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา และในห้องเรียน  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือจัดสภาพจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 5.2.  เพ่ือให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 

 5.3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียน 

6.เป้าหมาย 

 6.1.  เชิงปริมาณ 
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        1.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้รับการจัดภูมิทัศน์บรเิวณภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมโดยการจัด

สวนหย่อมข้ึนมาใหม่และปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม-เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียน 

6.2.  เชิงคุณภาพ 

        1.  ให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมเกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 

       2.  การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา 

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม    ปีงบประมาณ 2565  สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........20,000.................. บาท  ได้แก่ 

   ค่าตอบแทน   ........................  บาท 
   ค่าใช้สอย   ........................             บาท 
   ค่าวัสดุ   .......20,000......               บาท  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น …… 20,000……             บาท 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
           9.1 เชิงปริมาณ 
      1.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้รับการจัดภูมิทศัน์บริเวณภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมโดยการจัด
สวนหย่อมข้ึนมาใหม่และปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

9.2 เชิงคุณภาพ 
      1.  ให้ภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหารและหอประชุมเกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น 

     2.  การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียนนักศึกษา 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน  - การสังเกต            

 
                    
      …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
( นายมโนชา  กายออด) ( นายมโนชา   กายอด )      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                  (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
              (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
               (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
               (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ  งาน  อาคารสถานที่  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ              โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่  4.  บริหารทั่วไป 
           ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

 
สถานศึกษาปลอดภัย 

 

ส่วนที่  2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์ 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561 สำหรับ 

สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็น

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้กำหนดเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561  จำนวน  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 

5. ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

ดังน้ันทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  เพ่ือรักษาความปลอดภัยและ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

รณรงค์การเสริมสร้างความปลอดภัย  ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  โดยมีกิจกรรม

ที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื ่อสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้เรียน  

5.2 เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

5.3 เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ชุมชน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    จำนวน 60  คน 
  3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ  80 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่

น้อยกว่า 

  ร้อยละ  80                                                                                                                   

 3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ  80                                                                                                                                                                                                                                     

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม    ปีงบประมาณ 2565  สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 
 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........30,000.................. บาท  ได้แก่ 
   ค่าตอบแทน   ........3,000......  บาท 
   ค่าใช้สอย   ......12,000......             บาท 
   ค่าวัสดุ   .......... 15,000.......    บาท  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น …………30,000…….. บาท 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 เชิงปริมาณ 

 1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 800 คน 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    จำนวน 60 คน 
  3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 800 คน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80                                                                                                                   

 3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80                                                                                                                                                                                                                                     

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต  
 
     

 
      …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
     ……………………………………… 

( นายมโนชา  กายออด) ( นายมโนชา   กายอด )      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
                (นายบัณฑิต      ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า  2019 
 

1. ผู้รับผิดชอบ    งาน  อาคารสถานที่    ฝ่าย   บริหารทรัพยากร                              
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่  4.  บริหารทั่วไป 
           ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่  2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561 สำหรับสถานศึกษาท่ีจัดการ

อาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เป็นตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2561  จำนวน  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 

5. ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
 

ดังน้ันทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า  2019 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

เพื ่อรักษาสุขภาพอนามัย  ป้องกันการติดเชื ้อไวรัสโคโรน่าเบื ้องต้น  ให้แก่นักเรียน  นั กศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  3  ด้าน คือ  ด้านความปลอดภัย  ด้านสุขภาพ

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในสถานศึกษาในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019  ให้นักเรียนนักศึกษา  

5.2 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใสถานศึกษาในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า  2019  ให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
5.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใสถานศึกษาในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า  2019  ในการทำงานร่วมให้ชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1.   ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 

              6.1.2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    จำนวน 63  คน 
   6.1.3.   ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

              6.2.1. ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า  2019  ไม่

น้อยกว่า  ร้อยละ  80 

   6.2.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดเชือ้ 

โคโรน่า  2019  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80 

   6.2.3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดเชื้อ 

โคโรน่า  2019  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80                                                                                                                                                                                                                                     

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม    ปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

  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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 

                9.1.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ    จำนวน 60  คน 
     9.1.3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  จำนวน  800  คน 
9.2 เชิงคุณภาพ 

      9.2.1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดเชื้อ 

โคโรน่า  2019  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

      9.2.2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมคีวามพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติด

เชื้อโคโรน่า  2019  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80 

     9.2.3.  ผู้ปกครองของผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพ่ึงพอใจต่อการดำเนินโครงการป้องกันโรคติดเชื้อ 

โคโรน่า  2019  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต                                          

 

 
                    
      …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
( นายกัมปนาท   ภู่ทองหล่อ) (นายกัมปนาท   ภู่ทองหล่อ)      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต     ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์    ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการเปลี่ยนแนวสายไฟฟ้าระบบแรงต่ำอาคารเรียน 1  และอาคารวิทยาบริการ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่  4.  บริหารทั่วไป 
           ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่  2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อแหล่ง
เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์  เพื่อความสวยงามและปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่อการทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนแนว
สายไฟฟ้าระบบแรงต่ำอาคารเรียน 1  และอาคารวิทยาบริการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายระบบไฟฟ้าให้ดี  เพื่อยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  อีกท้ังยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายระบบไฟฟ้าให้ดี  เพ่ือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  อีกท้ังยังเป็นการ
ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม 
 5.2.  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ  เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
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1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายระบบไฟฟ้าให้ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา อีกท้ังยังเป็นการปรับภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                 

 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม    ปีงบประมาณ 2565  สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน             รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   60,000  บาท  ได้แก่ 

   ค่าตอบแทน   ........5,000......             บาท 
   ค่าใช้สอย   .........................             บาท 
   ค่าวัสดุ   ........55,000.....              บาท  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น …… 60,000……             บาท 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
           9.1 เชิงปริมาณ 
 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายระบบไฟฟ้าให้ดี เพ่ือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา อีกท้ังยังเป็นการปรับภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสม 

9.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศ เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                             

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต 
         

 
                 
      …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
( นายมโนชา  กายออด) ( นายมโนชา   กายอด )      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14  หน่วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ(เลขที่แบบ  50A19) 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ      นายมโนชา  กายอด     หัวหน้างาน   อาคารสถานที่    ฝ่าย   บริหารทรัพยากร                             
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 3 ขับเคลื่อนความร่วมมือการจจัดการอาชีวศกึษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่  4.  บริหารทั่วไป 
           ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

 
สถานศึกษาปลอดภัย 

 

ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2564  แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  เกี่ยวกับ  งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง  ทาง

สำนักนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  งบลงทุน  ประจำปี  2564  อาคารแฟลต 14  หน่วย  เลขที่แบบ 50A19    เพ่ือ  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  
อาคารสถานที่  สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ครุภัณฑ์  เพ่ือความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการทำกิจกรรม
ในด้านต่าง ๆ  ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

บัดน้ีงานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14  
หน่วย  เลขที่แบบ 50A19 เพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และทดแทนบ้านพักครูเดิมที่ใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน  อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1.  เพ่ือให้เกิดอาคารแฟลต 14  หน่วย  เลขที่แบบ 50A19    จำนวน  1  หลัง 
 5.2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านที่อยู่อาศัยของครูและบุคคลากรทางการศึกษาภายในเทคนิคเชียงคำ 



87 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

      6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1  อาคารแฟลต 14  หน่วย  เลขที่แบบ 50A19    จำนวน  1  หลัง 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านที่อยู่อาศัยของครูและบุคคลากรทางการศึกษาภายในเทคนิคเชียงคำ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม    ปีงบประมาณ 2565  สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ      งบดำเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน          งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   14,30,7500  บาท   ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน            บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย          บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง   14,30,7500            บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1.  อาคารแฟลต 14  หน่วย  เลขที่แบบ 50A19    จำนวน  1  หลัง 
9.2 เชิงคุณภาพ 

      9.2.1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านที่อยู่อาศัยของครูและบคุคลากรทางการศึกษาภายในเทคนิคเชียงคำ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
                                       

 
                
      …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
(นายมโนชา  กายอด)  (นายมโนชา   กายอด)      (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 
               (นายบัณฑิต    ใจกล้า) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
           (นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา) 
 
 
 
      ลงชื่อ................................................... กรรมการ 
             (นายอรรถพันธ์   ทะปัญญา) 
 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ................................................................... 
 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง   พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนด้านการสร้างสื่อการเรยีนการสอนดิจิทัล 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล พูลคำ หัวหน้างาน  สื่อการเรียนการสอน ฝ่าย  วิชาการ                            
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม

จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน ให้ครูจัดการเรยีนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพน้ันจำเป็นต้องมีสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเน้ือหาหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ด้วย เน่ืองจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้
เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการสง่เสริมใหค้รผูลิตและพัฒนาสื่อการ
สอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพ่ือให้ครสูามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือให้ครูนำความรู้ประยุกต์ใช้ ทำแผนการจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     -   ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพ่ือจัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
     -   ครูร้อยละ 60 จัดทำแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และนำสู่การปฏิบัติ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

               -   ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               -   สามารถจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ   

7.2 สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท  ได้แก่ (รอจัดสรรงบประมาณ) 

 8.1 ค่าตอบแทน    2500       บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3 ค่าวัสดุ               2500       บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท          

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
           - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

      - การสังเกต 

 

 

 

   

……………………………………… …………………………………… ……………………………………… 

        (นายอิทธิพล พูลคำ)                                      (นายอิทธิพล พูลคำ)                                            (นายบุญมี อรุณชัย)                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดหาชุดฝึกปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ    นายบุญฐ ี  วิชัยยา    สาขาวิชา  ช่างยนต์     ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวณการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสาขาวิชาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการเรียนในรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  รายวิชา 
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์มีความจำเป็นใช้สื่อของจริงในการจัดการเรียนรู้ แต่ทางสาขาวิชายังขาดชุดฝึก
ปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถทดลอง ทดสอบการทำงานระบนิวเมติกส์ตามที่
ได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่ครูผู้สอนกำหนดเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ดังน้ันทางสาขาวิชาช่างยนต์จึงมีความต้องการ จัดหาชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบการทำงานระบนิวเมติกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนดของนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล และผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 จัดหาชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5.2 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระบนิวเมติกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้

จากสถานะการณ์ที่กำหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น      
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1. สาขาวิชาช่างยนต์ มีชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ใช้ในการเรียนการสอนอย่าง

พอเพียง 

 6.2.2. นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์มีความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบการทำงานระบนิวเมติกส์ตามที่

ได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนด  

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  500,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             500,000     บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท                                                                                               

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ มีชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นที่สมบูรณม์ี

ประสิทธิภาพใช้ในการทดสอบการทำงานระบนิวเมติกส์ตามท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนด 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
         .………………………………………………….. 

(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา)                     (นายบุญมี   อรุณชัย) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์        ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดหาลิฟท์ยกรถสองเสา สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ    สาขาวิชา  ช่างยนต์     ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวณการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ลิฟท์ยกรถสอง
เสา ในการจัดการเรียนรู้ แต่ทางสาขาวิชายังขาด ลิฟท์ยกรถสองเสา  ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถ ทดลอง ทดสอบ การ
ปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด  

ดังน้ัน ทางสาขาวิชาช่างยนต์ จึงมีความต้องการ ลิฟท์ยกรถสองเสา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ การ
ปฏิบัติงาน ตามท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด ของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพ และปริมาณผู้เรียน ให้
สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และระดับสากล และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 จัดหาลิฟท์ยกรถสองเสา   สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5.2 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้

จากสถานการณ์ที่กำหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ ลิฟท์ยกรถสองเสา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. สาขาวิชาช่างยนต์  มีลิฟท์ยกรถสองเสา ใช้ในการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.2.2. นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้
ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด  

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  60,000  บาท    
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             60,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท                                                

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ได้ลิฟท์ยกรถสองเสาที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด  
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
         .………………………………………………….. 

(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา)                     (นายบุญมี   อรุณชัย) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์        ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนารถประหยัดพลังงาน 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ    นายสิทธิชัย  เวียงคำ    สาขาวิชา  ช่างยนต์     ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษารว่มมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ควรจะได้ใช้ทักษะที่เรียนรู้มา 

เพื่อสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงขึ้นมาและเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เชื ้อเพลิงอย่าง

ประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการรถประหยัดพลังงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดทำรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ได้รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาด 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์งานส่งกำลังรถยนต์และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ

ประดิษฐ์คิดค้น    
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7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             20,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
- ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมิน 

 
  

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
         .………………………………………………….. 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายบุญฐี   วิชัยยา)                     (นายบุญมี   อรุณชัย) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์        ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางพรพิสัย  สีเทา     งาน  บริการและห้องสมุด     ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น  
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาแสวงหา
คำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็น
แรงกระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้มีตู้วางหนังสือไว้บริการนักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพ่ือให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
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5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาค้นหาหนังสือได้ ง่าย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน ความกว้าง 2 ช่วง วางได้ 6 ระดับชั้น มีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียน 
นักศึกษา  บุคลากร  จำนวน  804  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน ความกว้าง 2 ช่วง วางได้ 6 ระดับชั้น 
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน          ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  23,060   บาท 

 8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               -             บาท    
      8.4 ค่าครุภัณฑ์   23,060     บาท 

- ชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน ความกว้าง 2 ช่วง วางได้ 6 ระดับชั้น   เป็นเงิน  23,060  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

-  ห้องสมุดมีชั้นวางหนังสือ 2 ด้าน ความกว้าง 2 ช่วง วางได้ 6 ระดับชั้น 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 
 
 
 
   
……………………………………            ………………………………………        ……………………………………… 
   (นางพรพิสัย  สีเทา)   (นางพรพิสัย  สีเทา)           (นายบุญมี   อรุณชัย) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างาน  วิทยบริการและห้องสมุด           ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางพรพิสัย  สีเทา งาน  บริการและห้องสมุด  ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น   มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาแสวงหา
คำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็น
แรงกระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจศึกษาค้นคว้า 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.3 เพ่ือให้มีสมาธิเสริมสร้างความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 804 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
- ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  จำนวน  804 คน 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท 

 8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               5,000      บาท    
      8.4 ค่าครุภัณฑ์    -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสวงหาความรู้และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด  
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 

 
 
 
  
                                      

          ……………………………………            ………………………………………        ……………………………………… 
        (นางพรพิสัย  สีเทา)    (นางพรพิสัย  สีเทา)           (นายบุญมี   อรุณชัย) 

           ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างาน  วิทยบริการและห้องสมุด           ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. 1  
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์    งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กับการ

ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ 

การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความ

เป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการ

รับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   พัฒนา

ผู้ประกอบการ / เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ในระดับ ปวช. และนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 



108 
 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทุกแผนก วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้สนองนโยบายโดยนำนักเรียน
ทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหลง่การเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เรียนมานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 1 นักเรียนนักศึกชั้นปวช.1 ท้ังหมดได้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 1 มีแนวทางในการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  
7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น                       20,000  บาท   ได้แก่ 

8.1 สาขาวิชาช่างยนต์          6,000  บาท 
8.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  4,000  บาท 
8.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  3,000  บาท 
8.4 สาขางานการบัญชี   4,000  บาท 
8.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์และนำความรู้ที่เรียนมานำไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

 

   

……………………………………            ………………………………………        ……………………………………… 
 (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์)   (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์)           (นายบุญมี   อรุณชัย) 

         ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา/ห้องเรียนอาชีพ) 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา  ใจกล้า    งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย   วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                 โครงการตามภาระงานประจำ 
           ✓   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 8 ห้องเรียนอาชีพ ในโรงเรียน สพฐ. กศน. และ สช. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที ่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น   มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นแนวทางในการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้ ทักษะ
เตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป สามารถนำผลการเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ โอนเพ่ือนับจำนวนหน่วยกิตสะสม
หลังจากท่ีสมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา จำนวน 80 คน 
-  จำนวนสาขาวิชาท่ีทำการจัดการเรียนการสอน  3  สาขาวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      -  ปริมาณผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน มีศักยภาพและประสิทธิภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

           เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน   - บาท  

8.2 ค่าใช้สอย   - บาท 
8.3 ค่าวัสดุ   5,000 บาท 
8.4 ค่าครุภัณฑ์   - บาท     

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ได้รับความรู้รายวิชาชีพ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   
9.2 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินโครงการ 
- การสังเกต 
 
 
 
  
……………………………………            ………………………………………        ……………………………………… 
  (นางสาวจริยา  ใจกล้า)   (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์)           (นายบุญมี   อรุณชัย) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ    นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์    งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 3 ขับเคลื่อนความร่วมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศ ึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้านที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เพื ่อสร้างสังคมการเรียนรู ้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
กลยุทธ์ที ่ 1 แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ ควรจะได้รับความรู้และแนวทาง  

ในการปฏิบัติงาน วิธีการ ระเบียบแบบแผนใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์ต่างตามสาขา จากผู ้ปฏิบัติงาน  

หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขานั้น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากครูผู้สอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด  

แนวปฏิบัติที่หลากหลายมากข้ึนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการประกอบอาชีพได้ดีย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 

5.2 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้แนวคิดหลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. จำนวนไม่ต่ำกว่า  600 คนเข้าร่วมโครงการ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง   เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565                

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..10,000.... บาท  
  8.1 ช่างยนต์     1,900 บาท 

8.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง     1,900 บาท 
8.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์    1,900 บาท 
8.4 การบัญชี     1,900 บาท 
8.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    1,900 บาท 

  8.6 ค่าติดตามสรุปโครงการประเมินผล (งานหลักสูตร) 500 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมที่ทางวิทยาลัยจัดให้         

9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

    (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 
ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการนิเทศครูผู้สอนตามรายวิชา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ    นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์    งาน  หลักสูตรการเรียนการสอน    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 6 พัฒนาหลักสูตรการจัดการอชีวศึกษาและฝกึอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จใน
การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความสำคัญงานหน่ึงของการจัดและการบริหารการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุน

และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา การนิเทศจะประสบความสำเร็จได้น้ันต้องอาศัยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เข้าใจเกี่ยวกับ
การนิเทศโดยละเอียด การนิเทศการสอนนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาครูสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตามรายวิชา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมถึงกระบวนการจัดทำนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยฯ  

5.2 เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของกาiจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

-  นิเทศติดตามการสอนของครู จำนวน 35 คนต่อภาคเรียน และแต่ละภาคเรียนต่อรายวิชา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

-  ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม  
ภาคเรียนที่ 2/64 ระว่างวันที่ 1-31 ม.ค. 2565 และภาคเรียนที่ 1/65 ระหว่างวันที่  1-31 ส.ค. 2565 
สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น......1,000....... บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าตอบแทน  - บาท 
8.2 ค่าใช้สอย         300 บาท 
8.3 ค่าวัสดุ         700 บาท 
8.4 ค่าครุภัณฑ์  - บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- การสังเกต 
 
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 
ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ    นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์    งาน  หลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 6 พัฒนาหลักสูตรการจัดการอชีวศึกษาและฝกึอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จใน
การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหน่ึงในกระบวนการเรียนการสอน ให้

ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง  3 ด้านอย่างเต็ม

ศักยภาพน้ันจำเป็นต้องมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเน้ือหา

หรือกิจกรรมน้ัน ๆ ด้วย การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ใน

เวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญของการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ 
5.2 เพ่ือการจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูร้อยละ 80 มีการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการวัดและประเมินผลออนไลน์ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - สามารถจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 - สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..5,000.... บาท  ได้แก่ 
8.1. ค่าตอบแทน  - บาท 
8.2  ค่าใช้สอย  - บาท 
8.3 ค่าวัสดุ          5,000 บาท 
8.4 ค่าครุภัณฑ์  - บาท 
 

 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 การสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
9.2 มีรถบริการรับส่งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ    
                     

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 
 

 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายสุเมธ   พิทักษ์วงศ์ ) (นายบุญมี  อรุณชัย) 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 
ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ     นายโอภาส ย้ิมใหญ่    หัวหน้า  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง    ฝ่าย  วิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง

ตาม  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

4.1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
4.2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ผลิต นักเรียน นักศึกษา สาขาไฟฟ้ากำลังและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะให้ 
      สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและติดตามสถานประกอบการ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ได้เข้าร่วมการประเมินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับ

การรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
5.2 เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากำลังและประชาชนให้เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ

เป็นประโยชน์ด้านค่าจ้างหรือค่าตอบแทนต่อไป 



123 
 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

1.มีผู้เข้ารับการทดสอบมากกว่า 10 คนข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ สอดคล้อง 

กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  16,500 บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1 ค่าตอบแทน   5,000    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย   500    บาท   

8.3 ค่าวัสดุ   10,000      บาท    
8.4 ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร 1,000    บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบผ่านมาตรฐานมากกว่า ร้อยละ 50 ของ จำนวนผู้สมัคร    
     ทั้งหมด 
9.2 ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับใบอนุญาตช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
9.3 ผู้เข้ารับการทดสอบเมื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง 

 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
 

 

 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายโอภาส  ย้ิมใหญ)่ (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (นายบุญมี  อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ Stem 
 

1. ผู้รับผิดชอบ    นายกรวิชญ์ คำมา และ นางสาวปรียาภรณ์ เวียงคำ    แผนก  สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย  วิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วย

รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ระบบทวิภาค ี

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย  

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนด าน

วิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ

อิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           เน่ืองจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่าง ๆ 
จากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดโครงการ
วันวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
 5.2 เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4 เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตาม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

-  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
-  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
-  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
6.2 เชิงคุณภาพ 

 -  นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรูใ้นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 -  นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร ์

 -  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และstem  

7.2 สถานที่ หอประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น.........3,000....... บาท 

    8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3  ค่าวัสดุ             3,000         บาท    
  8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
 9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 9.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่สูงข้ึน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต     
   

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 

(นางสาวปรียาภรณ์ เวียงคำ  ) (นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นายบุญมี อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพนัธ์ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ    นางอรริมภา คำมา    แผนก  สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย  วิชาการ        
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย  

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี  พ.ศ. 2558 และ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที ่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและ
นานาชาติ ภาษาเป็นสิ่งสำคัญย่ิงในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน  
เทคโนโลยีในปัจจุบันก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตน ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่
บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมี
หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการ
พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และเพ่ือใช้
ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจากกิจกรรมสง่เสริมวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
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 5.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ

รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้เรียน คำนึงถึงความสำคัญการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ 

 - ผู้เรียน เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชวิีต                                

 - ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  

7.2 สถานที่ อาคารหอประชุมโรงอาหารใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น.........5,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             5,000         บาท    
  8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2 ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 
 9.3 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 
 

           

……………………………………… 

(นางอรริมภา คำมา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ แสงดาว) 

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 

……………………………………… 

(นายบุญมี อรุณชัย) 

ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ    นางพรพิสัย สีเทา    แผนก  สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย  วิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย  

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ

อิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมือง  ที่ดี และเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการจัดการศึกษา เรื่อง การ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพ่ือสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักศึกษาประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
         ในการน้ี เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
มหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริม
คุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ  เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็น
ไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก รักชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยจึงจัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยข้ึน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.2 เพื ่อให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย  ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน                 
พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 300 คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น.........1,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             1,000         บาท    
  8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองด้าน

หน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 

 
 
 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นางพรพิสัย สีเทา) (นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นายบุญมี อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
 

1. ผู้รับผิดชอบ    นางพรพิสัย สีเทา    แผนก  สามัญสัมพันธ์    ฝ่าย วิชาการ                               
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย  

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ชาติไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ทั้งทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และ
ภูมิปัญญาท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย ในฐานะที่เป็นสถานศึกษา จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจและสืบ
ทอดสิ่งที่ดีงามเหล่าน้ันเพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของชาติต่อไป 
       มารยาทไทย เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณากำหนดข้ึนและ
ดัดแปลงแก้ไขสืบทอดกันมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทไทยจึงได้
จัดทำโครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม โดยมีการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า 
“มารยาทน้ันสำคัญไฉน” และกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มารยาทงาม เพ่ือเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นักเรียน นักศึกษาสามารถนำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างงดงาม  ถูกต้อง และเหมาะสมกับความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป    
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดี สุภาพ เรียบร้อย  
 5.3 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 5.4 นักเรียน นักศึกษา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 50 คน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การประกวดแข่งขันมารยาทไทย  

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น.........3,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             3,000         บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองด้านมารยาทไทยและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 
 
 
 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นางพรพิสัย สีเทา) (นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นายบุญมี อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                                 (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือก้าวสู่อาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ แสงดาว และ นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก  แผนก  สามัญสัมพันธ์   ฝ่าย วิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเรจ็การศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย  

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
และกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที ่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและ
นานาชาติภาษาเป็นสิ่งสำคัญย่ิงในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน  
เทคโนโลยีในปัจจุบันก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงกับโลก  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตน 
ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญย่ิงที่บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนา
ความรู ้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู ้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อก้าวสู ่อาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และเพื่อใช้ในการประกอบการจัดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นบุคคลใฝรู่้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพในอนาคต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาคำนึงถึงความสำคัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วมโครงการ 

 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                

 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในศึกษาต่อและประกอบอาชพี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือก้าวสู่อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

7.2 สถานที่ อาคาร 6 / หอประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น.........3,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             3,000         บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเพ่ิม
มากข้ึน 
 9.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใชภ้าษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมี
ความมั่นใจในตนเอง 

9.3 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

……………………………………… 

 

 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ แสงดาว และ 

นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก) 

(นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นายบุญมี อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายธันฐกรณ์  เตชะตน  หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 9 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ และขับเคลื่อนศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีค ุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ
ผู ้อื ่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่ ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาใน ระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และ การยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความ
จำเป็นอย่างย่ิง ที่สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ข้อมูลเก่ียวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้ เจ้าของสถาน
ประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ครูนิเทศ  ผู้ปกครอง นักศึกษา–นักศึกษา  รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการทั้งภาครัฐและเอกชน  มีความเข้าใจที ่ถูกต้อง และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ในการจัด การเรียน-การสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จำนวน  100 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร  ครูนิเทศ  นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง  ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง มีการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ ปีงบประมาณ 2565     
7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         ✓  งบรายจ่ายอื่น 
           เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 25,000 บาท  ได้แก่ (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

8.1 ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร  7,000  บาท 
8.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง             15,000  บาท 
8.3 ค่าป้ายโครงการ    2,000  บาท  

8.4 ค่าอื่นๆ    1,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 วิทยาลัยมีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการบริหารจดัการ  การเรียน-การสอน อาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.3 มีเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

 

     

                                                      

ลงชื่อ.....................................        ลงชื่อ.....................................           ลงชื่อ.....................................   

    (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)            (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)       (นายบุญมี  อรุณชัย) 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ         งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการความร่วมมือในการฝึกงานของผู้เรียนอาชีวศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายธันฐกรณ์ เตชะตน  หัวหน้างาน  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่าย  ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 9 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพ และขับเคลื่อนศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีค ุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัดการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กร
ต่างๆในชุมชน  ฉะน้ันจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง ที่สถานศึกษาจะ ต้องทำการส่งตัว นักเรียน–นักศึกษา  ฝึกงานอาชีพในสถาน
ประกอบการ และเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรทวิภาคี ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงาน 
และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกงานในสถานประกอบการ  จำนวน  250 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน-นักศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้  

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 สถานที่ สัมนาอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ     
7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

           เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,000 บาท  ได้แก่ 
    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             2,000         บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

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

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

 

                                                   

 

ลงชื่อ.....................................        ลงชื่อ.....................................           ลงชื่อ.....................................   

    (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)            (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)       (นายบุญมี  อรุณชัย) 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ         งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศลิป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวกานต์ธีรา อิ่นคำ แผนก  สามัญสัมพันธ์  ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง

ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของ

นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้  คนไทยตระหนักถึง
คุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหน่ึงของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุก
วันน้ีนับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก ตลอดจน      ความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาไทยได้
ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น  และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึง
สุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยอีกด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดทำโครงการรำลึกสุนทรภู่เชิดชู
วรรณศิลป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญ
ของภาษาไทยและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษา 
 
5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิผลดีย่ิงข้ึน 
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลอดจน

ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่ 
 -  ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย   

6.2 เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 -  นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 -  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การประกวด คำขวัญ การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี   

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
ค่าตอบแทน      -      บาท 
ค่าใช้สอย       -      บาท 
ค่าวัสดุ                       3,000        บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น...... 3,000.......  บาท  
(เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศลิปะวัฒนธรรมไทย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

   

(นางสาวกานต์ธีรา อิ่นคำ) (นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นายบุญมี อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปรับปรงุซ่อมแซมครภุัณฑ์แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย / งานรับผิดชอบ สาขาวิชา  เทคนิคพ้ืนฐาน   ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ         ✓     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                  โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้าน    
อาชีวศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาช่างพื้นฐาน ในรายวิชา 

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น งานเครื่องมือกลเบื้องต้น เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และรายวิชางานเชื่อมโลหะแผ่น งานเทคนิคเครื่องมือกลพื้นฐาน เขียนแบบเทคนิค ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)   มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส เครื่องกลึง เครื่องเจาะ โต๊ะเขียน
แบบ ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ทาง
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐานได้สำรวจ ตรวจสอบ พบอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ขาดการบำรุงรักษา ชำรุด  ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์
ที่กำหนด  

ดังน้ัน ทางสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เครื่องเชื่อมแก๊ส เครื่องกลึง เครื่องเจาะ โต๊ะเขียนแบบ เพ่ือให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ตามที่ได้
ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด ของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน ให้สัมพันธ์กับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และระดับสากล และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
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หลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจำนวน 10 เครื่อง  
5.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเชื่อมแก๊ส  1 ชุด 
5.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกลึง 3 เครื่อง 
5.4 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเจาะ 3 เครื่อง 
5.5 ปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเขียนแบบ 30 ชุด 
5.6 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว ้จาก

สถานการณ์ที่กำหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการศึกษามาช่วยเสริมทักษะ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียนนักศึกษา มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

6.2.2. นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้
จากสถานการณ์ที่กำหนด  

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  50,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน   30,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -             บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             20,000       บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานที่ได้ออกแบบไว้
จากสถานการณ์ที่กำหนด 

9.2 การศึกษาช่วยสร้างทักษะนำไปต่อยอดในอนาคตได้ แค่บทเรียนสอนอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องมีเครื่องมือ

อุปกรณ์ด้านการศึกษามาช่วยเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพให้ดีข้ึน  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
         .………………………………………………….. 

(นายสุริยา  ขันทะตัน) (นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่)                     (นายบุญมี   อรุณชัย) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน        ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                                (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล  พูลคำ      หัวหน้างาน  วัดผลและประเมินผล ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษารว่มมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์การต่างๆเพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้มีการจัดทำนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการที่จะนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาท้ังระบบ ซึ่งข้อกำหนดหลักสูตรคือ ต้องนำสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพมา
พัฒนาเป็นหลักสูตรจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยข้ึน สำหรับการพัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพน้ีใช้วิธีวิเคราะห์หน้าท่ี 
โดยเชิญผู้เชี ่ยวชาญในอาชีพแต่ละสาขามาเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพและครูผู ้สอนที่มีความเชี ่ยวชาญในสาขาอ าชีพมาร่วม
ดำเนินการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานให้บรรลุ มีความรู้ความเข้าใจและกิจนิสัยหรือเจตคติในการ

ทำงานซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับปวส.2 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

                 นักเรียน นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม 

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย       บาท   
 8.3  ค่าวัสดุ       10,000      บาท    
 8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต   
 
 
 
                                                

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอิทธิพล  พูลคำ)                              (นายอิทธิพล  พูลคำ)                                (นายบุญมี  อรุณชัย)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                                  (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรูค้วามเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล  พูลคำ     หัวหน้างาน  วัดผลและประเมินผล ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 6 พัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาแบะฝึกอบรมวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื ่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม

จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลประเมินผล   งานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัด
โครงการสอบปลายภาค เพ่ือเป็นการประเมิน สรุปผลการเรียน จัดทำสรุปผลสัมฤทธ์ิเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
อนุมัติผลการเรียนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือดำเนินการจัดสอบปลายภาค 
5.2 เพ่ือประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น 
5.3 เพ่ือสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 

6. เป้าหมายและตัวชีว้ัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นได้เข้ารับการสอบปลายภาค 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

     1. เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 

                2. ครูผู้สอนนำผลสอบ เพ่ือประเมินผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   20,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย       บาท   
 8.3  ค่าวัสดุ      20,000   บาท    
 8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผล 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นและได้รับประสบการณ์ในการสอบ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน    
- การสังเกต  
 
 
 
                                                 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอิทธิพล  พูลคำ)                              (นายอิทธิพล  พูลคำ)                                (นายบุญมี  อรุณชัย)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                               (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล พูลคำ หัวหน้างาน  วัดผลและประเมินผล ฝ่าย  วิชาการ            
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์การต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2540 สถานศึกษา
จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเพ่ือไปแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1กิจกรรม 

7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  

 8.2  ค่าใช้สอย         บาท   

8.3  ค่าวัสดุ                10,000    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะที่วิทยาลัยจัด 

9.2 นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 
 

 

 

 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอิทธิพล  พูลคำ)                              (นายอิทธิพล  พูลคำ)                                (นายบุญมี  อรุณชัย)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศในรายวิชาเครื่องปรับอากาศสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ      นายมโนชา  กายอด    ครูสาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง    ฝ่าย   วิชาการ                
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่  1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
องค์ประกอบที่     4.  บริหารทั่วไป 
              ข้อที่   4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่  2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะใน การปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพนั้น ๆ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบกับ
วิทยากรความก้าวหน้าทางวิชาชีพช่างยนต์ที่  เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระหน้าที ่ของอาจารย์ผู ้สอนต้องทำอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ คิดหาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ การที่จะสอนให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและมีอุปกรณ์ที่ ทันสมัย ส่งผลประโยชน์ให้กับ
นักศึกษาโดยค้นหาแนวทางในการสอนที่ใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ หรือนำ เอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักศึกษามาใช้ เน่ืองจาก
ในปัจจุบัน มีความพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสะดวกสบาย มากย่ิงข้ึน เป็นการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ
การ เรียนผ่านจานดาวเทียม เป็นต้น แต่ก็ยังมีใน บางส่วนที่ยังขาดการบูรณาการหรือพัฒนาให้สะดวกในการเรียนการสอน ทำ
ให้ผู้สอนและผู้เรียน ไม่สามารถที่จะสอนและเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ดังนั ้นเพ่ือให้การเรียนการสอนที่มีความสะดวกต่อการเรียนและการสอนให้มากยิ ่ง ขึ ้น จึงจัดทำชุดฝึกติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือเพ่ิมทั้งทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศให้ดีข้ึนทำให้สะดวกต่อการเรียนและการสอนมากย่ิงข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือให้เกิดชุดฝึกติดต้ังเครื่องปรับอากาศใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
 5.2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

      6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ชุดฝึกติดต้ังเครื่องปรับอากาศใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 

      6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรบัอากาศประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ปีงบประมาณ 2565  สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   20,000   บาท   ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย       บาท   

8.3  ค่าวัสดุ           20,000     บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เชิงปริมาณ 
     9.1.1.  ชุดฝึกติดต้ังเครื่องปรับอากาศใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
9.2 เชิงคุณภาพ 
    9.2.1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต       
 
 
                                      

 
                
     …………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

     ……………………………………… 
( นายมโนชา  กายอด) ( นายโอภาส  ย้ิมใหญ่ )      (นายบุญมี  อรุณชัย) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                    (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาปรับปรงุห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ นายพิสิฐ พันธนะวาทิน สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝา่ย  บรหิารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจงึตระหนักถึงบทบาท
และความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ จึงมคีวามต้องการที่จะมุ่งเน้น
พัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้มี
ความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงอุปกรณ ์
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1    เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ 
5.2   เพ่ือให้ห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมายและตัวชีว้ัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

- มีผ้าม่าน ป้อนกันแสง ครบทุกห้อง 

- มีประตูกระจก ครบทุกห้อง  

- มีอุปกรณ์ และอะไหล่ในการซ่อมบำรงุคอมพิวเตอร์ 

6.2 เชิงคุณภาพ 

-  มีห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)      เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   *30,000   บาท  ได้แก่ 
   8.1 ค่าตอบแทน       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ       1,500   บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 
 
 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                           (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                             (นายบุญมี อรุณชัย)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการห้องสมุดแผนก 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา งาน  บริการและห้องสมุด  ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพ่ึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที ่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาแสวงหา
คำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็น
แรงกระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจศึกษาค้นคว้า 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5.3 เพ่ือให้มีสมาธิเสริมสร้างความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 804 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษา  บุคลากร  จำนวน  804 คน 
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 
7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   7,000   บาท  ได้แก่ 

ค่าตอบแทน      -      บาท 
ค่าใช้สอย            บาท 
ค่าวัสดุ                       7,000       บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสวงหาความรู้และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด  
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 
 
 
 
 

                                     
         ……………………………………            ………………………………………       ……………………………………… 

   (นางพรพิสัย  สีเทา)   (นางพรพิสัย  สีเทา)           (นายบุญมี อรุณชัย)             
ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างาน  วิทยบริการและห้องสมุด           ทำหน้าท่ี  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
 

1. ชื่อบุคคล/ฝ่าย/งานรับผิดชอบ   นายโอภาส ย้ิมใหญ่ สาขาวิชา  ไฟฟ้ากำลัง     ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการเรียนในรายวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
รายวิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีความจำเป็นใช้สื่อของจริงในการจัดการเรียนรู้ แต่ทางสาขาวิชา
ยังขาดชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถทดลอง ทดสอบการทำงานระบนิว
เมติกส์ตามท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่ครูผู้สอนกำหนดเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ดังน้ันทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจึงมีความต้องการ จัดหาชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบการทำงานระบนิวเมติกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนดของนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดหาชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5.2 นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานระบบนิวเมติกส์ตามที่ได้

ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
 6.2.2. นักเร ียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีความรู ้และประสบการณ์ในการทดสอบการทำงาน  
ระบบนิวเมติกส์ตามท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนด  
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น            500,000       บาท    
 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ               -             บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์            500,000      บาท                                                                                               

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ท่ีสมบูรณ์มี
ประสิทธิภาพใช้ในการทดสอบการทำงานระบบนิวเมติกส์ตามท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานะการณ์ที่กำหนด 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
      .…………………………………………….. 

(นายโอภาส ย้ิมใหญ่) (นายโอภาส ย้ิมใหญ่) (นายบุญมี  อรุณชัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายบุญมี   อรุณชัย ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่าน VDO Conference  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ  หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                 โครงการตามภาระงานประจำ 
          ✓    โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 
จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล 
(VDO Conference) และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ดังน้ันงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงขอดำเนินการพัฒนาระบบการสื่อสารทางไกล (VDO Conference) 
เพ่ือใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียนที่มีความพร้อม สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้น้ีได้
อย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็ว เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่าน VDO Conference 
5.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - มรีะบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านการสื่อสารทางไกล (VDO Conference) จำนวน 3 ชุด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ครูผู้สอนสามารถดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 46,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   46,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านการสื่อสารทางไกล (VDO Conference) จำนวน 3 ชุด 

9.2 ครูผู้สอนสามารถดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

- การสังเกต      

           

 

 

 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)              (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)                    (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                            (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และจัดซื้อสวิตช์เราเตอร์แบบ Cloud Router 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ  หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          ✓    โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้บริการระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 

เพื่อใช้ในการทำงาน การจัดการเรียนการสอน หรือการอบรม ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการใช้งาน
ระบบเครือข่าย ให้ทั่วถึงในพ้ืนและเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ภายในสถานศึกษา 

ดังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงาน การจัดทำระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ในอนาคต และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศทั้งความเสี่ยงทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ รวมถึงมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในระบบเครือข่าย งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดทำโครงการน้ี
ข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้การใช้งานระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ทันต่อยุคปัจจุบัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - สวิตช์เราเตอร์แบบ Cloud Router 1 เครื่อง 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - การจัดการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ

มีความปลอดภัย 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ  
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   50,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีเครื่องสวิตช์เราเตอร์แบบ Cloud Router 1 เครื่อง 

9.2 ใช้ระบบอินเทอรเน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

- การสังเกต           
 

 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)              (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)                    (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                            (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (Web Hosting) 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ  นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ  หัวหน้า  ศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่าย  แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          ✓   โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1 การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งโรงเรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก

สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน บุคลการ งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สอศ. กำหนด ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาระบบเครือขายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถ
เชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ (Web Hosting) ที่ใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถใช้งานได้ง่าย
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สะดวกรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในอนาคต และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง
มาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัย ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดทำโครงการน้ีข้ึน 
 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้มีพ้ืนที่เก็บข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ที่ใชง้านได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำให้กับ

นักเรียน นักศึกษาให้ทันต่อยุคปัจจุบัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) 1 พ้ืนที่จัดเก็บ (hosting) “ Hosting 
Business, Diskspace: 20 GB   , Bandwidth: Unlimited, Domain: 2 , Database: Unlimited”  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ที่มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

7.2 ระยะเวลา ปงีบประมาณ 2565  
7.3 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ....2,000.... บาท 
 8.1 ค่าตอบแทน       บาท    
 8.2 ค่าใช้สอย   2,000    บาท   

8.3 ค่าวัสดุ       บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 

  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีพ้ืนที่เก็บข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ที่ใชง้านได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีความ

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
9.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำให้กับนักเรียน 

นักศึกษาให้ทันต่อยุคปัจจุบัน 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายบัณฑิต ใจกล้า) 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                            (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการอบรมผู้ใชง้านระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอำชีวศึกษา (V-COP) 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ  หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1 ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา   

(V-COP) นั้น ในปัจจุบันงำนระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) ได้มีการพัฒนาระบบข้ึนมาใหม่ ซึ่งมี
ฟังก์ชันการใช้งานที่เพ่ิมข้ึน ทำให้ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว 

ดังน้ันงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดทำโครงการน้ีข้ึนมา เพ่ืออบรม ชี้แจงการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคน
อาชีวศึกษา (V-COP) ให้เกิดความเข้าใจสำมารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือทำให้ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) มีความรู้ความเข้าใจในการงานระบบ 
5.2 เพ่ือให้ใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - อมรมผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) แก่นักเรียน นักศึกษา และครู ในวิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   1,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) มีความรู้ความเข้าใจในการงานระบบ 

9.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบน้ันเป็นไปได้อย่างดี 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)              (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)                    (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

              ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

               ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                           (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ  ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ                               
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 
         ✓    โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการ

อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มิ

ความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิง

ทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินการ
ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานที่จะ
ช่วยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไวโดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน
เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วนำมาวิเคราะห์เพ่ือนำไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงแก้ไข และเพ่ือให้ได้ผลงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดห้วงเวลาการดำเนินงาน / โครงการ 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน 
5.2 เพ่ือใหทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการดำเนินงาน 
5.3 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในสถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 

- ดำเนินงานแลวเสร็จตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะตองดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดห้วงเวลา

การดำเนินงาน /โครงการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ติดตามผลรายงานการปฏิบัติงาน สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 3,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   3,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 
- ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา และการติดตามผลน้ันจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดห้วงเวลา

การดำเนินงาน /โครงการ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม                     
 
 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา) (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประกวดแข่งขันและเผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ                               
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

           ✓   โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการ

อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มิ

ความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ

ระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำโครงงานการวิจัยนามาซึ่งการต่อยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของ
ประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทั้งหลายจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความเป็นผู้นาทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ 

โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้นาความรู้ที่
ศึกษาระหว่างเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการศึกษา การวางแผนการทางาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ดังนั้นโครงการจึงมี
บทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นที่นักเรียน นักศึกษาเพ่ือประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

ดังน้ันเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและเห็นคุณค่าในการจัดทำ
โครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จัดเวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
คนรุ่นใหม่เพ่ือส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
 
 



191 
 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นำความรู้ ทักษะชำนาญไปบูรณาการ สร้างและปฏิบัติงานได้จริง 
5.2 เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจรงิ โดยนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
5.3 วางแผนการทางานเป็นทีมและร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 
5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
5.5 พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการทำงาน 
5.6 เผยแพร่ผลงานโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียนนักศึกษา สามารถนากระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง นำเสนอผลงานของ

ตนเอง ในปีการศึกษา 2565 
- จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียนนักศึกษา 
- จัดทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน และเว็บไซต์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนนักศึกษา สามารถนำเสนอกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

- นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000 บาท  ได้แก่  

 8.1 ค่าตอบแทน       บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ   3,000    บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถนำกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพ่ือแก้ปัญหา ต่าง 

ๆโดยใช้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
9.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร ่และนำไปใช้ได้จริงในชุมชนรอบข้างสถานศึกษาต่อไป 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์                

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา) (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                      (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

1. ผู้รับผิดชอบ นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร  หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ  ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

          ✓       โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มคีวามรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป

ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 

และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 81 กำหนดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการ

ยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที ่99ก เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่ 4 พฤศจิกายน 2543 โดยให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดย
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาดูงาน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาผ่านมาตรฐานการประเมิน 1 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพการศึกษา อย่างมคีุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม การประเมินผลงานทั้งวิทยาลัย สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น............20,000................. บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย       บาท   

8.3  ค่าวัสดุ  20,000      บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
9.2 สถานศึกษามีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 

10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย   พุ่มวิเชียร)                       (นายภูมิชาย   พุ่มวิเชียร)                       (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                      (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปรับปรงุสาย fiber optic 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ   หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                 โครงการตามภาระงานประจำ 
          ✓    โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 

จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดในสถานศึกษาเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

และสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต fiber optic มีการใช้งานนาน และประกอบกับปรับเปลี่ยนระบบใหม่ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 พัฒนาปรับปรุงสาย fiber optic 
5.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - มีสายไฟเบอร์ออปติก ใหม่จำนวน 10 เส้น 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - วิทยาลัยสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

            ✓  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   20,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้ปรับปรุงระบบสายไฟเบอร์ออปติกภายในวิทยาลัย 

9.2 ครูผู้สอนสามารถดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

- การสังเกต      

 

 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)              (นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ)                    (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ             หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา งาน ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

4. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะก้าวเข้าสู่การ

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจน้ีเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะ

เปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 

การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นำนักเรียน นักศึกษาท่ีจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญด้านการเขียนแผนธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ ์

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจที่นอกเหนือจากการเรียน ห้องเรียน 
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 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถในการมอง

หาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อสำเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 5.4 เพ่ือให้ครู และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถใหค้ำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่อง 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา             จำนวน    50  คน 

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จำนวน    10  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 

 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถบริหารงานในหน่วยงาน

ของตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..20,162.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
 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 จำนวน 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. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้จำนวน 60 คน 

            9.2 จำนวนครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
 
  
      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                           (นางพรพิสยั  สีเทา)                        (นายบณัฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานสง่เสริมผลิตผลการค้าฯ       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา  งาน  ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกจิ  ฝ่าย  แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกการขับเคลื่อน

ภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ  

 โครงการศึกษาดูงานเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต และเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ 

การศึกษาดูงานทำให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค พร้อมกับแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานและ

สถานประกอบการ 

 3. เพ่ือใช้เวลาว่างในการหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของนักศึกษา 

 4. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นมากข้ึน 

 5. เพ่ือสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร    จำนวน   26  คน 

6.2เชิงคุณภาพ 
            - นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ 

อย่างครบวงจร 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่   สถานประกอบการต่าง ๆ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..5,822.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
 8.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (65 x 26 คน) เป็นเงินทั้งสิ้น  1,690   บาท 
 8.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง    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. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างศักยภาพ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้จำนวน 20 คน 

            9.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้ 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                           (นางพรพิสัย  สีเทา)                        (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา  งาน  ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกจิ   ฝ่าย  แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึ กษาและวิชาชีพดำเนิน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ 
มาตรการสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการ
ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื ่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้ให้กับนักเร ียน
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

5.2 เพ่ือแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณจ์รงิ จากการทำงานในศูนย์บ่มเพาะ 
7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

                         งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..5,822.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 

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

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มศีักยภาพย่ิงข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิจากการทำงาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

  - แบบสอบถาม / แบบประเมิน      

  - การสังเกต 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                           (นางพรพิสัย  สีเทา)                        (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา  งาน  ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกจิ   ฝ่าย  แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดำเนิน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ 
มาตรการสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการ
ดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื ่องประกอบกิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพ่ือแสวงนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมาย 

     ในระบบและนอกระบบ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการที่จะก้าว 

ไปสู่ประสบการณจ์รงิ จากการทำงานในศูนย์บ่มเพาะ 
 

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..50,000.... บาท (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 

8.1 โครงการที่เข้าร่วมดำเนินงานในศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวน  7  โครงการ จำนวน  50,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มศีักยภาพย่ิงข้ึน 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จรงิจากการทำงาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

   

      ..........................................               ..........................................         .......................................... 

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                           (นางพรพิสัย  สีเทา)                        (นายบัณฑิต ใจกล้า) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

       ( นายจักรกริช  กิ่งแก้ว ) 

 

 

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

         ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 



210 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการประชุมผูป้กครองนักเรียน นักศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายบุญฐี   วิชัยยา  งาน   ครูที่ปรึกษา  ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ
ดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู ้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเย่ียม
บ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน 
นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใน
ความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดทำโครงการน้ีขึ้นเพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองกบัครูที่
ปรึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากข้ึน 
5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาและรับทราบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

5.3 เพ่ือส่งเสริมผนึกกำลังความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 750 คน 

 - ครูที่ปรึกษา จำนวน 38 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 5 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2565    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

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

8.3  ค่าวัสดุ             10,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 750 คน และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน 
9.2 ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี และลดปัญหาการออกกลางคัน ร้อยละ 60 

9.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
             .………………………………… 

(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ 

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                         (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายบุญฐี   วิชัยยา    หัวหน้างาน   ครูที่ปรึกษา  ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการ
ดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ ผู ้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดย
สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเย่ียม
บ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวนักเรียน นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพ่ือนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน 
นักศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่อยู่ใน
ความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจของนักเรยีน 
นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูทีป่รึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
5.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจากสถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

 - ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2565    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         ✓ งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ)  
 8.1  ค่าตอบแทน             10,000       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย             10,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             10,000       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์      -          บาท 
           

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
9.2 ครูที่ปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม        
 
 
   
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
             .………………………………… 

(ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ 

นักเรียน นักศึกษา 
 

(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                            (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการติดตามพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา 
 

1. ผู้รับผิดชอบ นายกรวิชญ์ คำมา  หัวหน้างาน  ปกครอง   ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                             
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษระหว่างภาครัฐและ

เอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

(ข้อที่ 2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม่) 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ - 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติ เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิ ์ของผู ้อ ื ่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท ี ่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่ง

ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดการประสานของเครือข่ายที ่คอยช่วยเหลือผู ้เรียน   ไม่ว่าจะเป็น ผู ้บริหาร ครู  บุคลากร 

ผู้ปกครอง  ชุมชน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ันการจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงาน เพ่ือจะประสานข้อมูลของผู้เรียน

ระหว่างผู้บริหาร  ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงท ี

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดเรียน 
5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายระบบดูแลพฤติกรรมผู้เรียนให้ครอบคลุม 
5.3 เพ่ือลดปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนที่ออกกลางคันมีปริมาณลดลง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือและติดตามสภาพปัญหาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายในการดูและช่วยเหลือผู้เรียน 

      สถานที่ หอประชุม เฟ่ืองฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 15,500 บาท  ได้แก่  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน    7,200    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย(ของที่ระลึกเครือข่าย)  5,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ    3,300    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีการวางแผนการดำเนินการดูแลนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับเครือข่าย ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9.2 มีการประสานงานในการดูแลผู้เรียนจากเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
          10.1 คิดจากร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน ของปีการศึกษา 2555 เทียบกับปีการศึกษา 2556 

          10.2 ประเมินโครงการจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายเดชณรงค์ สนชาวไพร) (นายกรวิชญ์ คำมา) (ว่าท่ี ร.ต. ดิเรก เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ 

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                            (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในเชิงบวก  
ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 

1. ผู้รับผิดชอบ นายกรวิชญ์ คำมา หัวหน้างาน  ปกครอง   ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                             
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ 

(ข้อที่ 2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม่) 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ ...... 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มคีวามรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติ เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธ์ิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิง่แวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าย่ิงของชาติ ถือว่า เป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่าง  จากผู้ใหญ่และเป็นกำลังของชาติ
อย่างแท้จริง ถ้าเด็กและเยาวชนของชาติในวันน้ีขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว ไม่เคยคำนึงถึงผู้อื่น ไม่เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ไม่เคยเก้ือกูลหรือมีน้ำใจต่อกัน หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ ขาดการอบรมกล่อมเกลาในด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว เราจะหวังให้อนาคตของชาติก้าวหน้าไกลไปได้อย่างไร ถ้าสังคมหรือชาติของเรามีคนชั่วเพียงคนเดียวก็
ย่อมทำให้กระทบกระเทือนไปถึงทุกคน ทุกจุดในสังคมได้ ฉะน้ัน วิทยาลัยจึงมีความสำคัญในการเตรียมตัวเด็กให้เติบโตข้ึนเพ่ือเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมให้ตระหนักในปัญหาของสังคม รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพเชื่อฟังกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยอมรับฟัง
เหตุผลของผู้อื่น รู้จักสร้างสวัสดิภาพให้แก่สังคม ส่งเสริมให้รู้จักหาความสุขให้แก่ส่วนรวม ขจัดความเห็นแก่ตัว มักได้ ดังน้ันจะเห็น
ได้ว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพื่อเตรียมคนหรือส่งเสริมคนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเท่าน้ัน 
แต่จัดเป็นไปเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางด้านกำลังกายและกำลังใจ มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มี
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ระเบียบวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ สร้างงานให้กับ
ตนเองได้ รู้จักประหยัด มีความนิยมไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักชาติ ตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยของชาติและการมี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญมากสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่าง
ประเทศไทย 
 ดังนั้น พฤติกรรมด้านวินัย หรือระเบียบวินัย หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก 

ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อเด็กในระยะยาว ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเสียแต่เริ่มแรก โอกาสที่จะประสบปัญหาชีวิตเมื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตน้ันสูงมาก เช่น ปัญหาการเรียนล้มเหลว ปัญหาความก้าวร้าว ปัญหาการซึมเศร้า และปัญหาเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ 

ทั้งน้ี ครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องตระหนักในภาระหน้าท่ี ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน โดยจะต้องศึกษาหารูปแบบและวิธีการ

ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในด้านความมีวินัย เพราะหากนักเรียนขาดความมีวินัยจะทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียน การ

ปฏิบัติตนในสังคม และการดำรงชีวิตในสังคม หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเป็นภาระของสังคมไปในที่สุด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 นักเรียนปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว วิทยาลัยและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ

ผู้อื่น 

5.2 นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน   

  5.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ  

 5.4 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  

5.4.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา  ใจ 

5.4.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา  ใจ  

5.5 นักเรียนมีความสุขภาวะที่ดี (วินัยต่อตนเอง) 

5.5.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ   

   5.5.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

5.5.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับของ ครอบครัว วิทยาลัย และสังคม ในระดับดีข้ึนไป 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ในระดับดีข้ึนไป 

6.1.3 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ3 

ด้านความรับผิดชอบ ในระดับดีข้ึนไป 

6.1.4 นักเรียน นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ข้อ2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ในระดับดีข้ึนไป 

6.1.5 นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการมีมีสุขภาวะที่ดี ในระดับดี

ข้ึนไป ประกอบด้วย      

6.1.5.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  

     6.1.5.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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     6.1.5.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ) 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว วิทยาลัย และสังคม 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 3 ด้านความรับผิดชอบ 

6.2.4 นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

6.2.5 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วย 

6.2.5.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

6.2.5.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

6.2.5.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

6.2.6 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม อบรมนักเรียน นักศึกษา 

      สถานที่ หอประชุม ลีลาวดี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน    17,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย(อาหารและเครื่องด่ืม)      บาท   

8.3  ค่าวัสดุ    3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์       -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัว วิทยาลัย และสังคม  

 9.2 นักเรียนมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบ  
 9.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  

9.5 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
9.5.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
9.5.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
9.5.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ)  
   9.6. คร-ูบุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการมีวินัยของผู้เรียน 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

          10.1 คิดจากร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่เข้าอบรม 

          10.2 ประเมินโครงการจากแบบสอบถาม 

 

 

 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(ว่าท่ี ร.ต. ฐิติวัสส์ ตาเอือ้ย) (นายกรวิชญ์ คำมา) (ว่าท่ี ร.ต. ดิเรก เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการวันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  
กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลูกเสือทั่วประเทศ
จะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ คณะลูกเสือแห่งชาติก็ได้จัดพิธีในส่วนกลางที่ลาน
อนุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี โรงเรียนต่าง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาในโรงเรียน งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้
เห็นความสำคัญในกิจกรรมนี้ จึงเห็นควรให้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งลูกเสือไทย 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........2,000.................. บาท  ได้แก่ (งบอุดหนุน) 

  8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
  8.2  ค่าใช้สอย   ค่าตกแต่งสถานที่     1,200 บาท    

8.3  ค่าวัสดุ   ค่าพวงมาลา                  500  บาท    
        ค่าป้ายโครงการ 3x1 เมตร 1 ผืน       300  บาท   

8.4  ค่าครุภัณฑ์            บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ   
                                      

                    

 

 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ีร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

โครงการกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกอง และประดับแถบสามสี   
กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  นักเรียน ซึ่ง
ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียน และ
เป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี    ดังน้ันดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพ่ือให้ครบตามหลักสูตรการเรียนของ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 1 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าพิธีประจำกอง และประดับแถบสามสี 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

6. เป้าหมายและตัวชีว้ัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ หรือภายนอกสถานศึกษา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........48,800................ บาท  ได้แก่ (งบอุดหนุน) 
 8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย    
    ค่าท่ีพัก      1,400 บาท    
    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 40 คน x 240 บาท x 3 วัน                 28,800 บาท   
    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 20 คน x 210 บาท x 3 วัน           12,600     บาท  

8.3  ค่าวัสดุ   ค่าแถบสามสี  200 คน x 18 บาท              3,600  บาท    
   ค่าป้ายโครงการ 3x1 เมตร 2 ผืน     600  บาท   
   ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำฐาน    5,000  บาท   
8.4  ค่าครุภัณฑ์            บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ   
 
 
 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ)่ (ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

 ไมอ่นุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย  กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนอาชวีศึกษาใหม้ีคุณลักษณะและทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป

ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 

และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้มีแนวคิดเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุก ๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสวนสนามและปฏิญาณตนให้กับ
ลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เห็นความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาได้มีการถวายราชสดุดีและทบทวนคำ
ปฏิญาณข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ปัจจุบัน 
5.2 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีระหว่างพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.3 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
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6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม พิธีสวนสนาม  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........1,500.................. บาท  ได้แก่ (งบอุหนุน) 

 8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   ค่าตกแต่งสถานที่     1,200 บาท    
 8.3  ค่าวัสดุ   ค่าป้ายโครงการ 3x1 เมตร 1 ผืน     300  บาท   
 8.4  ค่าครุภัณฑ์            บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ                                        

                    

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ)่ (ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ สอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน Day Camp พิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
และประดับแถบสองสี  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำประจำปีการศึกษา 2565 

 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำถือเป็น กิจกรรมหลักที่จะต้องทำเป็น
ประจำทุกปีการศึกษา และเพื่อสอดคล้องกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ว่าด้วยกิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีวิสามัญในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย   จิตใจ สติปัญญาและศีลธรรม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มีความ
รับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าพิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และประดับแถบสองสี 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม พิธีรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........5,400.................. บาท  ได้แก่ (งบอุดหนุน) 

 8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   ค่าตกแต่งสถานที่     1,200 บาท    
 8.3  ค่าวัสดุ   ค่าป้ายโครงการ 3x1 เมตร 1 ผืน     300  บาท   
     ค่าแถบสองสี 100 ชิ้น x 15 บาท   1,500  บาท   
     ค่าเครื่องหมายลูกเสือโลก 200 ชิ้น x 12 บาท  2,400  บาท    
 8.4  ค่าครุภัณฑ์           บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ   
 
 
 
 
                                      

      

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ)่ (ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการอบรมนายหมู่ถาวร  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือน้ัน เป็นความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือในการให้ความรู้แก่นายหมู่ลูกเสือ เพ่ือช่วยให้นาย
หมู่ลูกเสือเป็นผู้นำท่ีดีต่อหมู่ลูกเสือและกองลูกเสือ ดังน้ัน การฝึกอบรมที่มุ่งทางด้านการแก้ไข ปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนาให้
นายหมู่ลูกเสือแต่ละคน มีศักยภาพจัดการและประสานกิจกรรมของลูกเสือในหมู่ของตนให้มีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีภาวะผู้นำ 
5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี พ่ีเลี้ยงโลเวอร์ จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

7.1 กิจกรรม อบรมนายหมู่  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........3,900.................. บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   ค่าตกแต่งสถานที่     1,200 บาท    
 8.3  ค่าวัสดุ   ค่าป้ายโครงการ 3x1 เมตร 1 ผืน     300  บาท   
     ค่าแถบเครื่องหมายนายหมู่ 20 ชิ้น x 40 บาท    800  บาท   
     ค่าแถบเครื่อหมายรองนายหมู่ 20 ชิ้น x 40 บาท    800  บาท   
     ค่าแถบเครื่อหมายพลาธิการ 20 ชิ้น x 40 บาท    800  บาท    
 8.4  ค่าครุภัณฑ์           บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 
 
 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ)่ (ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

 ไมอ่นุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พ.ศ.2549  ข้อ 10  
ให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มี
หน้าที่ตามข้อ 10.6  จัดให้มีการติดตามผลการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อ 10.11 กำหนดมาตรฐานการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกองลูกเสือวิสามัญในสังกัดโดย
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ  ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญจังหวัด ในรูปแบบคณะกรรมการและสรุปรายงานผลให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    (พ.ส.น.อ.) 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
5.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ผู้กำกับ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ประมาณ 240 คน 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6.2 เชิงคุณภาพ 
กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม อบรมนายหมู่  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น..........5,000.................. บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน             บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   ค่าจัดทำเอกสารการประเมิน    5,000   บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ          บาท   
 8.4  ค่าครุภัณฑ์           บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 - การสังเกต     
 - แบบประเมินความพึงพอใจ   
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ยิม้ใหญ่) (ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ หวัหนา้งานกิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ และวิชาโครงการ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร   งานกิจกรรม  ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม 
และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529
ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ อาจสอบวิชา
พิเศษได้ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้วิชาเหล่าน้ีมุ่งหมายให้ลูกเสือ ได้แสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง เพ่ือให้ได้มีส่วน
ร่วมกับลูกเสืออื่น ๆ ลูกเสือวิสามัญที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว และได้เข้าพิธีประจำกองแล้ว 
สามารถฝึกอบรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือดำเนินการกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือ 
5.2 เพ่ือให้ลูกเสือได้แสดงซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม การสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น...........2,300.................. บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน         บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย  ป้ายโครงการ 3x1 เมตร      300   บาท   

8.3  ค่าวัสดุ  เครื่องหมายวชิราวุธ  200 คน x 10 บาท 2,000   บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต     
- แบบประเมินความพึงพอใจ  
 
 
 
 
  

   

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายภูมิชาย  พุ่มวิเชียร) (นายโอภาส  ยิม้ใหญ่) (ว่าที่รอ้ยตรีดิเรก  เหมืองทอง) 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ หวัหนา้งานกิจกรรม รองผูอ้  านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ  หัวหน้างาน   สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ 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 และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดปัญหากับนักเรียน นักศึกษาใน

การดำเนินชีวิต เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิต ไม่เป็นภาระของสังคม รู้จัก
การดูแลสุขภาพ สามารถตัดสินใจหรือปฏิเสธสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมต่อศีลธรรมจรรยา และประเพณีอันดีงาม ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง 
5.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสริมสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษาท้ังใน และนอก

สถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้รับการคุ้มครอง ความปลอดภัยจากการทำประกันอบุัติเหตุ 

และมีสุขภาพร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เข้าใจ มีทักษะในการดูและตัวเองได้อย่างปลอดภัย 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 800 คน ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากการทำ

ประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ดี        
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2565    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

            งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  171,250  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันที่ดำเนินโครงการ)  

 8.1  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 685 X  250.-          เป็นเงินทั้งสิ้น    171,250   บาท             
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 685 คน ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและได้การ
คุ้มครองตามกฎหมาย                        
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
 
 
 
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าที่ ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียน  นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ   หัวหน้างาน   สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ 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 และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้คนเรามีความสนใจที่จะดูแลสุขภาพแม้กระทั้งเด็ก

และเยาวชนที่จะในการดำเนินชีวิตประจำวันและในอนาคต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ให้รับความเขา้ใจ

เก่ียวกับพัฒนาการทางร่างการและจิตใจ ครอบครัว สังคม รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถป้องกันได้มีความภูมิใจในตนเอง

และสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการป้องกัน 

 5.2 นำความรู้ที่ได้รับจากผลการตรวจสุขภาพและสารเสพติดไปปฏิบัติตน และแนะนำผู้อื่นให้ห่างไกลจากภัยท่ีจะทำ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดและสามารถปฏิบัติตนได้ในชีวิต ประจำวันถูกต้องไม่สุ่มเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษา จำนวน  672 ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด และสามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้

ถูกต้องไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2565    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  68,500  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันที่ดำเนินโครงการ)  

 8.1  นักเรียน นักศึกษา จำนวน   685 X  100.-              68,500   บาท             
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้รับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด         
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
 
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการ ชมรมวิชาชีพ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายโอภาส  ย้ิมใหญ่   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา 

มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้านำ  กล้าเปลี่ยน  

กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนโดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีและมีความสุข 
 5.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นคนดีและมีความสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ.2565   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  34,600  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             34,600    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งและมีความสุข 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 
 
 
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ย้ิมใหญ่   ) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่   ) (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายโอภาส  ย้ิมใหญ่   งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และ
เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่สำคัญของวิทยาลัย ฯ ที่จะต้อง
กระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์  นอกจากน้ันยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ 
ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต วิทยาลัย ฯ จึง
ได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย
นอกจากน้ันในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิทยาลัย ฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทั้งใน
ด้านการแสดง ผลงานทางนิทรรศการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพ่ือปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพ่ือความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน 
 5.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  วิทยาลัย ฯ  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 700 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า        

ร้อยละ 80 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษา มีความรักเทิดทูนต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ.2565   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

          ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             30,000    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการดำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์ิ ให้
คงอยู่ตลอดไป 
 9.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 
 
 
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 
 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นายโอภาส  ย้ิมใหญ่  งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เป็นโครงการที่ริเริ่มมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้มีการดำเนินการสำรวจ รวบรวม 
ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป 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 

 เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดทำโครงการน้ีข้ึนมา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผูบ้ริหาร ครู บคุลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผูบ้ริหาร ครู บคุลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
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 5.4 เพ่ือจัดทำห้องเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ห้อง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน  66  คน 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 710 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นคนดีและมีความสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563 - สิงหาคม พ.ศ.2565   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         ✓  งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท  
 8.3  ค่าวัสดุ             20,000    บาท    

8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน ได้สนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  

9.2 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ

ของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในวิทยาลัยและชุมชน 

9.3 คณะผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดทำ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 

 
                            
 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                         (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการค่ายผู้นำอาชีวศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ นางสาวจริยา  ใจกล้า  งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ
ประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้มีการพัฒนา 

จำนวน 60 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 

 - นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

        งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และ
แนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 

                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                          (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการเตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ
ประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  
โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรียญทอง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผลการดำเนินกิจกรรม ในระดับเหรียญทอง 
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                                                                                                       

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ.2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ  

วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับ เหรียญทอง    

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม       
    
 

            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม ่
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา    ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ
ประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการและแนว
ปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เป็นสมาชิกของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2565   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   1,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม 
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ 
ไทย   
 9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม         
 

                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

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

                (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

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

              (ว่าท่ี ร.ต. ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

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

              (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประชุมวิชการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา    ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทัง้โรงเรียน 
สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เห็นชอบในการประกาศใชร้ะเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพ่ือให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ    ในอนาคตแห่งประเทศไทย และสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพ
การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทัง้
ในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียนโดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และให้มีการจัดประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดให้มีการประกวด แสดง 
แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก  
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ดังนั้น ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้จัดทำโครงการ การประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ วิชาชีพทักษะพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือ
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกที ่เกี ่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื ่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริม
ความก้าวหน้าของสมาชิก 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะ การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และ
หรือการเสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาหรือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สมาชิก 
 5.2 เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- สมาชิก อวท. แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
- สมาชิก อวท. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง มิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2565   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย                  บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   5,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 สมาชิกการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหรือการเสนอผลงาน
ของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม         

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (ว่าที่ รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวจริยา ใจกล้า   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา    ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ 
และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ
ประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนและกระบวนการเลือกต้ัง 
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 5.2 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
 5.3 เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้ง สถานศึกษา  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปรมิาณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกต้ังนายก อวท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ได้นายก อวท.และคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                            

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   2,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม  
         
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางสาวจริยา  ใจกล้า) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
 

 
 

 



274 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

 ไมอ่นุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายโอภาส  ย้ิมใหญ่   งานกิจกรรรม  นักเรียน นักศึกษา    ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค ์

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การไหว้ครูเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาแต่เดิมสมควรที่จะอนุรักษ์ปลูกฝังแก่เยาวชนให้รู้จักความ

กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ เพื่อให้เห็นคุณค่าและสร้างทัศนคติที่ดีกับประเพณีไหว้ครูและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงขอเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติสืบไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในประเพณีอันดีงาม  
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษา จำนวน   43   คน 
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 710 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

       ✓ งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 9.2. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.3. คณะผู้บริหารและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อละ 100 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
 
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการแนะแนวสัญจร 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ   งาน  แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้มีนโยบายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) ที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ และเพื่อเป็นการประสานงานความเข้าใจ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อสายอาชีพ 

อันจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมใน

โอกาสในอนาคต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชพีแก่นักเรียนมัธยม 
5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   20  โรงเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพมากข้ึน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน  2565 สถานที่   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ อำเภอเชียงคำ

และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   10,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน มีความเข้าใจการศึกษาต่อสายอาชีพมากข้ึน 
9.2 เพ่ิมปริมาณนักเรียนเข้าสมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม         
  
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ  งาน  แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง 

ๆ ในเบื้องต้นที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร รู้จักบุคลากรของวิทยาลัย รู้จักสถานที่ต่าง ๆ และทำ
ให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษาในสายอาชีพ อีกทั ้งเข้าใจระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการวัดผล
ประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ระเบียบงานปกครอง ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูที่ปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุขที่ได้เข้ามาศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ปีการศึกษา 2563 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเก่ียวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง     
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         ✓ งบรายจ่ายอื่นเป็นเงิน 

งบประมาณท้ังสิ้น  91,500  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันที่ดำเนินโครงการ) 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   91,500    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ทำให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                         (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการปัจฉิมผูส้ำเร็จการศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ  งาน  แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อสถานบันอุดมศึกษาหรือ

ทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การมีความพร้อม
ทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่จะออกไปศึกษาต่อหรือทำงานในสถานประกอบการ ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ
ยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่
นักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากน้ียังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม 
5.2 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้แนวคิดในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.3 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
-- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2563 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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 - ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลการศึกษาและอาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่  

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู้การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม 
9.2 ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
                            
 
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ  งาน  แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและ

ระบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์เก่า แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม 
สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมเพ่ือให้มีงานทำมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การติดตามการมีงานทำ และการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาว่าได้
ทำงานตรงตามบทบาทหน้าท่ีหรือไม่ สอดคล้องกับความต้อวงการมุ่งหวังการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง การตรวจสอบ
เครือข่ายทางสังคมของสถานศึกษาว่ามีศิษย์เก่ากระจายอย่างในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่าง 
ๆ และมีความสำเร็จก้าวหน้ามากน้องเพียงใด งานแนะแนวอาชีพฯ จึงจัดทำโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธ์อันดีงามและศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือทราบและได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
5.2 เพ่ือศึกษาปัญหา และสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
5.3 เพ่ือหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะนำ และนำมาเป็นข้อมูลการวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ได้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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 - ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะนำ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่  

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   1,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 
9.2 ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศกึษา และให้ความช่วยเหลือให้ผู้สำเร็จการศึกษามงีานทำ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
                          
 
   
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสรา้งเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0 ) 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชม  ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5 ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศุนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และพัฒนาแอปพลเคชั่น “ช่างพันธ์ุ R 
อาชีวซ่อมทั่วไทย” 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 

2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it Center) ระยะที ่1 ซึ่งมีภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อม
บำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้  ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การ
ดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการต่อเป็นระยะที่ 
2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นลำดับ ต้นๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ า
ของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ   การ
เรียนรู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพ่ือช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับ
ชุมชนจากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้าง
มูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการนำร่องในปี 2551 รวม 500 
จุด และ ขยายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีศักยภาพการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบ
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และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการ 
บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีกิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา  2) บริการสร้าง 
(Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสู ตรอาชีพ หลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยครูนำนักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริม
การรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix It Center Thailand 4.0)  
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน  (Fix It Center 

Thailand 4.0) 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- จัดต้ังศูนย์บริการ Fix it center  จำนวน  1 ศูนย์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ออกบริการซ่อม และบำรุง ให้ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ อำเภอเชียงคำ 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  200,000  บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1  ค่าตอบแทน   50,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย   50,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   100,000    บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ   ชุมชน  
9.2 คณะทำงานและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม      
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าที่ รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 7 ขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจำปีงบประมาณ 2565  ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั่วไปและผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน  2,000  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
                         
 
    
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 7 ขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แล ะ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจำปีงบประมาณ 2565 ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนเด็กและเยาวชนทีได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
                          
   
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์  2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 
4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาล
สงกรานต์  2565 ข้ึนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 
5.2 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
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5.4 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการใชช้ีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   - จำนวนประชาชนที่มีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเชค็ยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนเมษายน  2565  สถานที่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4 ถนนพิศาล ตำบลสบบง  

อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู้ 
9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม   
        
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ผู้สนใจทั่วไป (108 อาชีพ) 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 7 ขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 

4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังน้ันงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพประจำปีงบประมาณ 2565  ข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และผู้สนใจพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
5.4 เพ่ือสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนเด็กและเยาวชนทีได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน  200  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        ✓ เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการสง่เสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม    
       
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   ว่าท่ี ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอื้อย   งาน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพ้ืนฐาน   ความเข้าใจธรรมชาติ 

พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญย่ิงเพราะมีการเปลี่ยนแปลง อันซับซ้อน        ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม การจัดกิจกรรม
หรือชมรมต่าง ๆ  ที่สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพื่อสนองความต้องการของเด็ก ในด้านการเข้ากลุ่มและเรียนรู้พฤตกิรรม
สังคมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับถือวีรบุรุษ เป็นการแสวงหาแบบอย่างเพื่อดำเนินชีวิตอย่างผู ้ใหญ่ นอกจากความ
เปลี่ยนแปลงทั้ง    4 ด้านแล้ว วัยรุ่นยังมีธรรมชาติความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความ
ต้องการความรักในทุกรูปแบบในฐานะ  ที่เป็นผู้ให้และผู้รับ ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเป็นอิสระ ได้รับการยกย่อง 
มีชื่อเสียงมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง ต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน 
ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระทำมาก่อน ต้องการ
ความปลอดภัยและมั่นคง อยากพึ่งพาตนเองได้มีความฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์ ดังนั้นทางงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงเห็นควรจัดทำโครงการ To be 
number one ในสถานศึกษาข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และกิจกรรมสำคญัของ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บรหิาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ 
5.2 เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมคิุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

            5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

5.4 เพ่ือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของทางวิทยาลัย 

5.5 เพ่ือส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร้อยละ  80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - สามารถสร้างความ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และกิจกรรมสำคญัของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจา้หน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาแกนนำและสมารถสร้างเครือข่าย TO Be 
Number one  ที่มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่   

 8.1  ค่าตอบแทน    10,000     บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย     5,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     5,000    บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และการดำเนิน
กิจกรรมสำคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ 

9.2  สามารถสร ้างเคร ือข ่าย TO BE NUMBER ONE ที ่ม ีศ ักยภาพในการป้องก ันและแก้ไขป ัญหายาเสพติด                   
ในสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม                 
             

 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

………………………………… 
(ว่าท่ี ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอื้อย) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายกรวิชญ์  คำมา งานปกครอง   ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา       
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4  สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลักษณะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม 
หรืออื่นๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังน้ันต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่าน้ันได้ 

ทั้งน้ีเพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปอ้งปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัย เป็นการ
เพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและย่ังยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา  
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มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการดำเนินงานทางงานปกครอง ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ท่ีทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือ
กันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและย่ังยืน 
          5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพ้ืนที่ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100 % 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 - นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเหน็ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 

- นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่   

 8.1  ค่าตอบแทน         -        บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     10,000    บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและ

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.2 สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
9.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำตำบล 

ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม                           
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

………………………………… 
(นายกรวิชญ์  คำมา) (นายกรวิชญ์  คำมา) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                         (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการวางแผนงานกลุ่มเครือข่ายงานปกครองในพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายกรวิชญ์  คำมา งาน ปกครอง   ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา     
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3 ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม 
หรืออื่นๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมการพัฒนานักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่ เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดำเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้าน
เกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่าน้ันได้ 

ทั้งน้ีเพ่ือช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการปอ้งปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความปลอดภัย เป็นการ
เพ่ิมความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้
สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและย่ังยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 5.2  เพ่ือร่วมวางแผนงานในการดูแลผู้เรียนด้านยาเสพติด 
 5.3  เพ่ือลดปัญหาผู้เรียนไม่ให้ผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- มีกลุ่มเครือข่ายงานปกครอง โรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 4 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - มีการสร้างเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียน และวิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

 - มีแผนการดำเนิน ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่   

 8.1  ค่าตอบแทน         -        บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     10,000    บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม         
 
                     
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายกรวิชญ์  คำมา) (นายกรวิชญ์  คำมา) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม ่
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายสิทธิชัย  เวียงคำ  งาน  แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็นวิธีการให้ข้อมูลต่าง 

ๆ ในเบื้องต้นที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบแนวการปฏิบัติตัวสำหรับการเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่  รู้จักบุคลากรของ
วิทยาลัย  สาขาวิชาท่ีเปิดสอน รู้จักกฎ ระเบียบเบื้องต้นในการเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจระบบการเรียนการสอน หลักสูตร
การวัดผลประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ระเบียบงานปกครอง ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูที่ปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุขที่ได้เข้ามาศึกษา
ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ปีการศึกษา 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเก่ียวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2565  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน         ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  25,000  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันที่ดำเนินโครงการ) 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   25,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ทำให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเก่ียวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม    
       
                            
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                        (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการศนูย์อาชีวะอาสาช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่    2565 
 

1. ผูร้ับผิดชอบ   นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   งาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝา่ย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคณุลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดยุทธศาสตร์"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 
4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน 
พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วง
เทศกาลปีใหม่  2565 ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหาร
วิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 
5.2 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
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5.4 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการใชช้ีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   - จำนวนประชาชนที่มีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเชค็ยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   เดือน ธันวาคม  2563 – มกราคม  2565  สถานที่ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลภูซาง 222 หมู่ 4             

ถนนพิศาล ตำบลสบบง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

 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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู้ 
9.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม   
        
                            
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (ว่าท่ี รต. ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

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

       ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

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

            ( ว่าท่ี ร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

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

       ( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

 ไมอ่นุมัติ................................................................... 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                       (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 
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โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด 

 

1. ผูร้ับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยตรี ฐิติวัสส์ ตาเอื้อย   งาน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต
คติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เป็นสิ่งจูงใจทำให้

นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้  มี
ความสามารถมากกว่า ดังน้ันทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทุก คนได้
ออกก าลังกาย มีสุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ลดอัตราการขาดเรียน  

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักสามัคคีในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 685 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

               - เสริมสร้างความสามัคคี คุณธรรม และจริยธรรม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   วันที่  29 ธันวาคม  2563   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 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. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2563 

9.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                       
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม     
 
                         
 
 

 
 …………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

     (ว่าที่ ร.ต.ฐิติวัสส์  ตาเอ้ือย) (นายโอภาส  ย้ิมใหญ่) (ว่าท่ี รต.ดิเรก  เหมืองทอง) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

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

               (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

 

 

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

              (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง) 

 

 

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

              (นายอรรภพันธ์  ทะปัญญา) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

      ลงชื่อ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

              (นายสมปอง  พูลเพ่ิม) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


