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คำนำ 

 
  แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ            
จังหวัดพะเยา นี้ เป็นเครื่องมือสำคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัด   
ทุกหน่วยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ
สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 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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และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน       327 
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา              331 
- โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่        335 
- โครงการเตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ประจำปีการศึกษา 2566         339 
- โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ     343 
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     347 
- โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์    351 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานกลุ่มเครือข่ายงานปกครองในพื้นท่ีอำเภอเชียงคำ355 

โครงการรอเงินงบประมาณ   

- โครงการค่ายผู้นำอาชีวศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 

- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ระบบไฟฟ้า 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

- ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 

- คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ท่ี ๒๖๒/2565 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 

- คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ท่ี ๒๖๐/2565 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปี       

พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับสถานศึกษา 
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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. 2566 
             ➢ จุดเน้น  

    “ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา      

      สมมรรถสูงเป็นหลักในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 

   ➢ วิสัยทัศน์ 

    “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ” 

             ➢ แนวคิด 

              “ประเทศไทย มั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ” 

ประเด็นนโยบายเร่งด่วน 

 1. ยกระดับอาชีวะศึกษาระดับทวิภาคี 

2. ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มอีาชีพ 

3. ขับเคล่ือนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 

4. ขับเคล่ือนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 

5. ขับเคล่ือนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 

6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง 

7. ยกระดับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

8. บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูบุคลการทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน 

9. ปรับปรุงกฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง 
 

➢ นโนบายหลัก 

1. ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน (Quality) 

2. ยกระดับความร่วมมือ (Cooperation) และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและเอกชน          

(Re-branding) 

3. ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการอาชีวศึกษา (Equity) 

4. เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย (Safety) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency) 
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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 
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 
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          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 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
  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 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
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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” 



11 

 

➢ 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 

 
 
 



12 

 

      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 

 



13 

 

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 ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถี ชีวิตแบบ
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 
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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 
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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 ต่อ 106       
 โทรสาร      โทร. 054-883602        
 เว็บไซต์   www.cktc.ac.th       
 อีเมล   sarabun@cktc.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 
นายนันท์  ก้อคำ 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวปิยะสตรี  ปุกคำ 

 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายจักรกริช  กิ่งแก้ว 

งานทะเบียน 
นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายอรุชา  ซาวหล้า 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการ 

นายสมปอง  พูลเพิ่ม คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ว่าที่ ร.ต. ดิเรก  เหมืองทอง 

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
นายกรวิชญ์  คำมา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายบัณฑิต  ใจกล้า 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายนันท์  ก้อคำ 

งานบุคลากร 
นายนันท์  ก้อคำ 

 งานการเงิน 
นางสาวฐิติยา  สุรินธรรม 

งานการบัญชี 
นางสาวปิยวรรณ  หาญใจ  

งานพัสดุ 
นายกรวิชญ์  คำมา 

งานอาคารสถานที่ 
นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวนิศารัตน์  เสมอ 

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน 

 
งานความร่วมมือ 

นายสุเมธ  พิทักษ์วงศ์ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายโอภาส  ยิ้มใหญ่ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายบุญฐี  วิชยัยา 

งานปกครอง 
นายเดชณรงค์  สนชาวไพร 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นายอรุชา  ซาวหล้า 

สาขางานยานยนต์ 
นายบุญฐ๊  วิชยัยา 

สาขางานไฟฟา้กำลัง 
นายไกรฤกษ์  อะโนโพธิ 

 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่ 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายจตุรงค์  อุปะละ 

สาขางานการบัญชี 
นางสาวปิยวรรณ  หาญใจ 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางพรพิสัย  สีเทา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายธันฐกรณ์  เตชะตน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

นายวชิรพันธุ์  บรรลือ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางอรริมภา  คำมา 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

นางพรพิสัย  สีเทา สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
นางสาวอรวรรณ  แสงดาว 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายอิทธิพล  พูลคำ 
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 ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 อัตรากำลัง ปี 2566                           ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2565 
                                                        ผู้ให้ข้อมูล  นายนันท์  ก้อคำ 

อัตรากำลังของ   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ        มบีุคลากรท้ังสิ้น      63    คน 

 
ก. ข้าราชการ    15 คน 

1  ผู้บริหาร   4 คน 

2  ข้าราชการครู          20 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   35 คน 

1  ทำหน้าท่ีสอน  15 คน 

2  ท่ัวไป/สนับสนุน  20 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       61          คน 
 

ก.  ครูผู้สอน     ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ   รวม 

   

-  ต่ำกว่า  ม.6  - คน   4 คน   4 คน 

-  ปวช./ม.6  - คน   4 คน   4 คน 

-  ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   6 คน   6 คน 

-  ปริญญาตรี  28 คน   7 คน   35 คน 

-  ปริญญาโท           12  คน   - คน   12 คน 

-  ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 

 รวม  40 คน   21 คน   61 คน 

 

 

 

   ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว  จำแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง                    
 

ก.  ครูผู้สอน        ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนนุ  รวม 

   

-  จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบดำเนินเงิน  - คน  - คน   - คน 

-  จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  20 คน  20 คน   40 คน 

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

-  จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน   - คน 

 รวม   20 คน  20 คน   40 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม 20 คน      (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสมปอง  พูลเพิ่ม ป.โท  ผู้บริหาร 
2. นายบัณฑิต  ใจกล้า ป.โท  ผู้บริหาร 
3. นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ป.โท  ผู้บริหาร 
4. ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก  เหมืองทอง ป.โท  ผู้บริหาร 
5. นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
6. นายบุญฐี  วิชัยยา ปทส. สาขาวิชาช่างยนต์  
7. นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
8. นายจตุรงค์  อุปะละ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
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.โท วิทยาศาสตร์  
16. นายไกรฤกษ์  อะโนโพธ ิ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
17. นางสาวปิยวรรณ  หาญใจ ป.ตรี สาขาการบัญชี  
18. นางสาวฐิติยา  สุรินธรรม ป.ตรี สาขาการบัญชี  
19. นางสาวปิยะสตรี  ปุกคำ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
20. นายอรุชา  ซาวหล้า 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. นายเดชณรงค์  สนชาวไพร ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นางอรริมภา  คำมา ป.ตรี ภาษาจีนเบ้ืองต้น  
6. นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  

 

 

  ลูกจ้างชั่วคราว   รวม  35  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม ป.ตรี สาขาวิชาช่างยนต์  
2. นายพิชิตพงษ์  ปราบโรค ป.โท สาขาวิชาช่างยนต์  
3. นายวรันธร  กาต๊ิบ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
4. นายกัมปนาท  ภู่ทองหล่อ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า  
5. นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์ ป.ตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
6. นายกันตภณ  วาวงศ์มูล ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
7. นายนฤเบศ  ขานเพราะ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
8. นายสุริยา  ขันทะตัน ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
9. นางจริยา  วงค์จันทร์ตา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
10. นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี  
11. นางสาวชนิกา  คำมา ป.ตรี พลศึกษา  
12. นายจิตรพงษ์  ชัยสิทธิ ป.ตรี ภาษาไทย  
13. นางสาวปรียาภรณ์  เวียงคำ ป.ตรี คณิตศาสตร์  
14. นส.จุฑาทิพย์ หงษ์สามสิบหก ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  
15. น.ส.วราลักษณ์  เสือเพชร ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

16. นางธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ์ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
17. นางจงจิตร  บัวงาม ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
18. นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
19 นางสาวประวีณา  อบเชย ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
20. นางสาววารุณี   ช่างแต่ง ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
21. นางสาวรุจิรา  จันทร์ฟู ปวส.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 
22. นายทรงกลด  ปัญญาใจ ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
23. นางสาวนิตยา  ใจกล้า ป.ตรี  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
24. นายพงศกร  โพธิ์พันธุ ์ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
25. นางสาวนัฐลดา  คำผ้ึง ปวส.  เจ้าหน้าท่ีการบัญชี 
26. นางสาวธมน  จอมแก้ว ปวส.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
27. นางสาววัชรากร  การะยศ ปวส.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
28. นายสุรกิจ  คุ้มแสง ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 
29. นางศรีทอน  บำรุงพร ม.6  นักการภารโรง 
30. นางราตรี  สติราษฎร์ ม.6  นักการภารโรง 
31. นายทาน  ย้ายถ่ิน ป.4  คนงาน 
32.นายประเวศน์  วงศ์ใหญ่ ป.6  คนงาน 
33. นายดอน  โครงกาบ ป.6  คนงาน 
34. นายชาญฤทธิ์  สติราษฎร์ ม.6  ยามรักษาการณ์ 
35. นายบรรชา  มีอาหาร ม.6  ยามรักษาการณ์ 
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  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน   ปีการศึกษา 2565  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 809 คน                 หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2565 ( ณ วันที่ 23  กันยายน  2565)   
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 136 - 176 - 267 - 579 - 48 5 130 42 178 52     757  52 
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                              
 - สาขางานยานยนต์ 57 - 64 - 94 - 215 - - - - - - - - - - 215 - - 
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 - สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

- 
- 

39 

- 
- 
- 

- 
- 

58 

- 
- 
- 

- 
- 

84 

- 
- 
- 

- 
- 

181 

- 
- 
- 

3 
- 

17 

5 
- 
- 

20 
- 

41 

12 
4 
21 

23 
- 

58 

17 
4 
21 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

23 
- 

239 

   - 
   - 
   - 

17 
4 
21 

 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

16 
- 

- 
- 

19 
- 

- 
- 

34 
- 

- 
- 

69 
- 

- 
- 

- 
7 

- 
- 

 - 
16 

- 
- 

- 
23  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

69 
23 

- 
- 

- 
- 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                              
 - สาขาวิชาการบัญชี 7 - 17 - 22 - 46 - 12 - 29 10 41 10 - - - 87 - 10 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 17 - 18 - 33 - 68 - 9 - 24 - 33 - - - - 101 - - 
                               

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้นทั้งปีการศึกษา (2565)  รวมทั้งสิ้น 777 คน 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  725   คน          2.2 หลักสูตรการเรียนรายวิชาทวิศึกษา 12   คน  2.3 หลักสูตรทวิภาคี 40 คน 
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เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2566 (ปีต่อไป) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 625  คน                    หน่วย :  คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2566  (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 160 136 176 472 100 53 153       625 

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

60 
- 
- 

40 

57 
- 
- 

39 

64 
- 
- 

58 

181 
- 
- 

137 

- 
20 
- 

20 

- 
3 
- 

17 

- 
23 
5 
37 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

181 
 23 
 5 

174 
 - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 16 19 55 20 7 27 - - - 82 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

 - 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

 - สาขาวิชาการบัญชี 20 7 17 44 20 12 32 - - - 76 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 20 17 18 55 20 9 29 - - -  84 
                        

 

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

21,427,340             1,298,500              168,800                22,894,640            1,917,630                 91,000                     111,050                 -                         40,000                -                         -                      2,159,680                25,054,320.00            

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                       -                       -                      -                       1,917,630                -                         -                       -                         -                     -                         -                      1,917,630               1,917,630                 

1.1 งบบุคลากร -                       -                       -                      -                       1,764,630                -                         -                       -                         -                     -                         -                      1,764,630               1,764,630                 

1.2 งบด าเนินงาน -                       -                       -                      -                       153,000                  -                         -                       -                         -                     -                         -                      153,000                  153,000.00               

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

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

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

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 15,649,720            1,298,500              168,800                17,117,020            -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        17,117,020               

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

2.2 งบด าเนินงาน 303,400.00             1,298,500              168,800                1,770,700             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        1,770,700.00             

2.3 งบลงทุน 14,807,500             -                       -                      14,807,500            -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        14,807,500               

2.4 งบเงินอุดหนุน 231,620                 -                       -                      231,620                -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        231,620                   

2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 307,200                 -                       -                      307,200                -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        307,200                   
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ผลผลิต
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ

 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

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 5,767,620             -                       -                      5,767,620             -                         91,000                    111,050                -                         40,000                -                         -                      242,050                  6,009,670                 

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

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

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

3.4 งบเงินอุดหนุน 5,767,620              -                       5,767,620             -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        5,767,620                 

3.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                       -                      -                       -                         91,000                     111,050                 -                         40,000                -                         -                      242,050                  242,050                   

4.บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,000                  -                       -                      10,000                  -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        10,000                     

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

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

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

4.4 งบเงินอุดหนุน 10,000                  -                       -                      10,000                  -                         -                         -                       -                         -                     -                         -                      -                        10,000                     

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

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2565) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ



1. ประมาณการรายรับ 29,920,747.73 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 6,969,545.73 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,534,513.27                     บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,160,000                         บาท
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 22,951,202 บาท

งบบุคลากร 10,542,611 บาท

งบด าเนินงาน 3,594,320 บาท

งบลงทุน 3,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 4,710,971 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,103,300 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 29,920,747.73 บาท

งบบุคลากร 10,542,611 บาท

 - เงินเดือน 7,466,131  บาท

 - เงินวิทยฐานะ,ค่าตอบแทนข้าราชการ 705,600     บาท

 - ค่าจ้างประจ า 606,250     บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,764,630  บาท

งบด าเนินงาน 5,329,000 บาท

 -  ค่าตอบแทน 1,576,000  บาท

 -  ค่าใช้สอย 1,567,000  บาท

 -  ค่าวัสดุ 1,202,000  บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 984,000     บาท

งบลงทุน 3,000,000 บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000  บาท

งบเงินอุดหนุน 4,710,971 บาท

- โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 100,000     บาท

 -  อุดหนุนค่าอุปกรณ์ของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา 74,120      บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500     บาท

 -  อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลฯ 4,419,351  บาท
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ส่วนท่ี 3 

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (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

 -  โครงการปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 150,000     บาท

 -  โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติฯ 20,000      บาท

โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,690,280    บาท

 -  โครงการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 1,690,280  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.

14,247,611          1,534,500           478,000             100,000             16,360,111          74,120              5,460,351          261,100          90,000           752,200             6,637,771          6,922,865.73       29,920,747.73            

 - งบบุคลากร 10,542,611          -                    -                    -                    10,542,611          -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    10,542,611               
เงินเดือนข้าราชการ 7,466,131            -                    -                    -                    7,466,131            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    7,466,131                 
เงินวิทยฐานะ 436,800              -                    -                    -                    436,800              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    436,800                    
ค่าตอบแทนข้าราชการ 268,800              -                    -                    -                    268,800              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    268,800                    
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 606,250              -                    -                    -                    606,250              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    606,250                    
ค่าตอบพนักงานราชการ 1,764,630            -                    -                    -                    1,764,630            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    1,764,630                 
 -  งบด าเนินงาน 705,000              1,417,000           478,000             -                    2,600,000            -                   230,000            -                 -               -                    230,000            2,499,000           5,329,000                 
      - ค่าตอบแทน 65,000                221,000             -                    -                    286,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   1,290,000           1,576,000                 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -                    66,000               -                    -                    66,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   490,000              556,000                    
เงินค่าสอนพิเศษ 65,000                155,000             -                    -                    220,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   800,000              1,020,000                 
      - 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                -                   -                   -                 -               -                    -                   30,000                80,000                     
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ส่วนท่ี 3  
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2566) 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 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   50,000                50,000                     
ค่าซ่อมแซม -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   130,000              130,000                    
ค่าซ่อมบ ารุงรักษา -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   100,000              100,000                    
ค่าเงินสมทบประกันสังคม -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   187,000              187,000                    
ค่าเบ้ียประกันภัย -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   20,000                20,000                     
          - ค่าวัสดุ 500,000              186,000             478,000             -                    1,164,000            -                   -                   -                 -               -                    -                   38,000                1,202,000                 
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 -                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   -                 -               -                    -                   8,000                 8,000                       
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000                10,000               -                    -                    25,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    25,000                     
วัสดุเวชภัณฑ์ 10,000                -                    -                    -                    10,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    10,000                     
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 2566) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) -                    800,000             -                    -                    800,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   184,000              984,000                    
ค่าโทรศัพท์ -                    60,000               -                    -                    60,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   20,000                80,000                     
ค่าไปรษณีย์ -                    13,000               -                    -                    13,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   4,000                 17,000                     
ค่าน้ าประปา -                    77,000               -                    -                    77,000                -                   -                   -                 -               -                    -                   60,000                137,000                    
ค่าไฟฟ้า -                    650,000             -                    -                    650,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   100,000              750,000                    
 - งบลงทุน 3,000,000           -                    -                    -                    3,000,000            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    3,000,000                 
 - ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน STEAMฯ 3,000,000                        - -                    -                    3,000,000            -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    3,000,000                 
 - งบเงินอุดหนุน -                    117,500             -                    100,000             217,500              74,120              4,419,351          -                 -               -                    4,493,471          -                    4,710,971                 
 - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -                    -                    -                    100,000             100,000              -                   -                   -                 -               -                    -                   -                    100,000                    
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                    117,500             -                    -                    117,500              -                   -                   -                 -               -                    -                    117,500                    
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
-                    -                    -                    -                    -                     -                   -                   

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา -                   
ข้ันพ้ืนฐาน -                    -                    -                    -                    -                     4,419,351          4,419,351          -                    4,419,351                 
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ของนักเรียน

สายอาชีพอาชีวศึกษา            -             - - -             - 74,120.00          -                   -                 -               -                    74,120              -                    74,120                     
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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 2566) 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 2566) 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 -                    -                    -                    -                    -                     -                   811,000.00        -                 -               -                    811,000            879,280              1,690,280                 
 - 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)  2566

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           

44

วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

การจัดสรรงบประมาณวัสดุส านักงาน 2566
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiangkham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 
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 2 : ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ
สังคมที ่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับ
นักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ ์ท ี ่  3  พ ัฒนากระบวนการให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ย่อมมีความยินดีในความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีพของตนเอง และพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่สาย
งานอาชีพหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ท่ีตนเองต้องการ การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็น
วิธีการท่ีแสดงถึงการสร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจ ความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้าง
ความผูกพันระหว่าง ครู นักเรียน และสถานศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiangkham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษา และสามารถก้าวไปสู่สาย

อาชีพหรือ สถาบันการศึกษาท่ีตนต้องการต่อไป 
5.2 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - จำนวนนักเรียน นักศึกษาจำนวน 200 คน ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษาจำนวน 200 คน ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มีความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมโครงการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรมดำเนินการระหว่าง ธนัวาคม 2565 – เมษายน 2566  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   .  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    10,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน  5,000     บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  5,000     บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
9.2 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ีร้อยตรี……………….………………….. 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
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โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารงานทะเบียน 
1. ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ หัวหน้างานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร                             

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ
สังคมที ่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับ
นักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ ์ท ี ่  3  พ ัฒนากระบวนการให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐาน
ทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดระบบจัดเก็บการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ หลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารอื่น 
ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ  ไว้เพื ่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลาย
เอกสารตามระเบียบ งานทะเบียนได้มีการจัดเอกสารมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ตู ้ในการจัดเก็บเอกสารไม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานสำคัญของนักเรียน นักศึกษา  ดังนั้นงานทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อ
เก็บเอกสารงานทะเบียน เพื่อใช้จัดเก็บการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมี
ระบบ และเป็นการดูแล เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารงานทะเบียน จำนวน 3 ตู้ 
5.2 เพื่อใช้จัดเก็บการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ และ

เป็นการดูแล เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- ตู้เก็บเอกสารงานทะเบียน จำนวน 3 ตู้ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีอายุ
การใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรมดำเนินการระหว่าง พฤศจิกายน 2565 – มิถุนายน 2566 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   .  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    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 ได้ตู้เก็บเอกสารงานทะเบียน จำนวน 3 ตู้ 
9.2 การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีอายุการใช้

งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



50 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
                                        

                   

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ีร้อยตรี……………….…………… 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (ดิเรก เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา  

   อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) งานทะเบียน 
1. ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ หัวหน้างานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร                             

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ

สังคมที ่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับ

นักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบ

อาชีพและพัฒนาชุมชน 

กลยุทธ ์ท ี ่  3  พ ัฒนากระบวนการให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาการตรวจ
หลักฐานต่าง ๆ  จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีใช้ในงานทะเบียน ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานสำคัญ
ทางการศึกษา เช่น การออกระเบียบแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการออก
ประกาศนียบัตรรับ ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ  ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  งานด้าน
เอกสารต่างๆเกี่ยวกับระบบ ศธ. 02 และปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกในด้านการบริการแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ามาติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และ
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
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เลเซอร์ (Laser Printer) เพื่อมาทดแทนเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)เดิมที่มีการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) 
5.2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจัดพิมพ์ และการออกเอกสารหลักฐานสำคัญทาง

การศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านจัดพิมพ์เพิ่มขึ้น และการออกเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษามี
ความชัดเจนมาก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรมดำเนินการระหว่าง ธนัวาคม 2565 – เมษายน 2566 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   .  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    7,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน       บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ       บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  7,000     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

ได้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
จัดพิมพ์ และการออกเอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษามีความชัดเจนมาก 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
                                             

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี……………….…………… 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (ดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ หัวหน้างานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร                             

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 : ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของ
สังคมที ่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับ
นักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ ์ท ี ่  3  พ ัฒนากระบวนการให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นนอน 
ดังนั้น การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พึงปฏิบัติ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับสมัครให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการ สามารถก้าวไปสู่สายอาชีพหรือสถานบัน

การศึกษาท่ีตนต้องการต่อไป 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรมดำเนินการระหว่าง พฤศจิกายน 2565 – มิถุนายน 2566  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   .  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    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 ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. ตามแผนการรับร้อยละ 100 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
                            

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ีร้อยตรี……………….…………… 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง 
1. ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ หัวหน้างานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร                             

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความ
ต้องการ ของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคม
ที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน 
กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2  สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที ่2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม นำความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาชุมชน 
กลยุทธ ์ท ี ่  3  พ ัฒนากระบวนการให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง และครู
ที ่ปรึกษานั้น เพื่อเป็นการแจ้งรายละเอียดของผลการเรียนที่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียน โดยที่ผู ้เรียน และ
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เกี ่ยวข้องสามารถทราบข้อมูลผลการเรียนเบื้องต้น และสามารถแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

พร้อมกัน 
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 5.2  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังหมดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - จำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดน้อยลง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรมดำเนินการระหว่าง กนัยายน 2565 – มิถุนายน 2566  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   .  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน    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 ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาผลการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และการออกกลางคัน ลดน้อยลง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน งานทะเบียนทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบ รวมท้ัง

บันทึกแจ้งครูท่ีปรึกษา เพื่อทำการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาในการขาดเรียน 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน   
                                        

                   

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ีร้อยตรี……………….……………….. 

(นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (นายธวัชชัย ยนต์สุวรรณ) (ดิเรก เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานทะเบียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดทำเอกสาร ส่ือ ประชาสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ  2565 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า   หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ

และเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

กำรประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทำงาน 

โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมให้ครู 
นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่ง
จะต้องมีการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ในงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง
วิทยาลัย ป้ายไวนิล โฟมบอร์ด เอกสาร วารสาร  เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจัดทำเอกสาร ส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางวิทยาลัย  

5.2 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

5.3 เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

มีจำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมงานต่าง ๆ เพียงพอ ประมาณ 30 ป้าย ต่อปี 

6.2 เชิงคุณภาพ 

ใช้ปา้ยแสดงกิจกรรมท่ีดำเนินการตามภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม ออบแบบป้ายไวนิล โฟร์มบอร์ด หรือเอกสารอื่น ๆ สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...........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 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย 
9.2 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต                                       

         

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอรุชา ซาวหล้า)              (นายอรุชา ซาวหล้า) (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
                        ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
            ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
1. ผูรั้บผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า   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 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน ้ าท ี ่  ของตน เองตาม ระบอบประชาธ ิ ป ไตยอ ั นมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ได้มี อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ชุดลำโพง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ รวมท้ัง
อุปกรณ์อื่นๆของงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ซึ่งพบว่าตู้เก็บอุปกรณ์ ช้ันวางเครื่องขยายเสียง และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้จัดเก็บและวางอุปกรณ์ต่างๆ 
มีความชำรุดเสียหาย ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ท่ีมีหน้าท่ีต้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมให้ครู นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ ชั้นวาง
เครื่องขยายเสียง และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ของงานประชาสัมพันธ์ ท่ีจะสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบอุปกรณ์ต่างๆ 
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ของงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้การสะดวกต่อการจัดระบบ และการ
นำไปใช้จัดกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อมีตู้เก็บอุปกรณ์ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยของงานประชาสัมพันธ์ 
5.2 เพื่อมีช้ันวางเครื่องขยายเสียง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์ 
5.3 เพื่อมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ของงานประชาสัมพันธ์ 
5.4 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
5.3 เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ทรงสูง 1 ตู้ 
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ทรงเต๊ีย 1 ตู้ 
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 

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

   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...........5,000.................. บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าตอบแทน               บาท  
  8.2  ค่าใช้สอย       บาท   

8.3  ค่าวัสดุ       บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์  5,000     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วัสดุอุปกรณ์ของงานประชาสัมพันธ์มีการเก็บรักษาอย่างดี ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
9.2 งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 
9.3 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย 
9.4 โครงการ งาน กิจกรรม สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต 
 

 
………………………………………         ………………………………………            ……………………………………… 
 (นายอรุชา ซาวหล้า)                    (นายอรุชา ซาวหล้า)             (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์                 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
             ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
                        ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
              ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
      (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

 

 

 



70 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiangkham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการปรับแต่งภูมิทัศบริเวณห้องประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า   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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ

และเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

กำรประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน ้ าท ี ่  ของตน เองตาม ระบอบประชาธ ิ ป ไ ตยอ ั นมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนระบบปกติ ระบบทวิภาคี ระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ และหลักสูตรระยะส้ัน โดยในปัจจุบันพื้นท่ีโดยรอบและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการจัด
ระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียน บุคคลภายนอก และชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงวิทยาลัย ฯ งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณหอ้ง
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiangkham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ให้มีระเบียบและความสวยงามเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง
สถานศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ 
5.2 การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานทางราชการ มีระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย 
5.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.4 ปรับภาพลักษณ์และสร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อสถานศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

ภูมิทัศน์บริเวณห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความสะอาดสวยงาม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรมปรับปรุงถูมิทัศน์บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2566 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน          รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
                             งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...........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-นักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและความสะดวกใน

ชีวิตประจำวัน 
9.2 ผู้มาใช้บริการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ใช้ชีวิตอยู่สภาพแวดล้อมท่ีดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



72 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- การสังเกต 
- แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้รอ 
 

 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายอรุชา ซาวหล้า)              (นายอรุชา ซาวหล้า) (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
             ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
                        ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ.......................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
      (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายนันท์ ก้อคำ 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 8 บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา และข้าราชการพลเรือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยามนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรณะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
หน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นสำคัญ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไข) หมวด 7 มาตราที่ 52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม ให้เป็นวิชาชีพขั้นสูงฯ” เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้น เพื่อนำประสมการณ์ที่ดีมาประยุกต์ และปรับใช้เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน  
5.2 เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติท่ีดี และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
-   พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
-   บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ 

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

   งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...........10,000.................. บาท  ได้แก่ 

   8.1 ค่าตอบแทน  4,000     บาท  
  8.2 ค่าใช้สอย  5,000     บาท   

 8.3 ค่าวัสดุ       1,000     บาท    
 8.4 ค่าครุภัณฑ์      -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 
9.2 นำความรู้ที ่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
-   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม                                        

               

  

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายนันท์ ก้อคำ)                         (นายนันท์ ก้อคำ)                             (ว่าท่ีร้อยตรี ดิเรก เหมืองทอง)                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อำนวยการฝ่าย 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
    ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
    ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ  
 
 

     ลงช่ือ................................................ประธานกรรมการ 
                                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
                        ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 
 
 
                        ลงช่ือ...............................................กรรมการ 
                               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 
ผลการพิจารณา 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ.................................................. 
 
 
 
 
     ลงช่ือ.........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
              (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายกรวิชญ์  คำมา  หัวหน้า งานพัสดุ  ฝ่าย  บริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ  ⬜   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

⬜   โครงการตามภาระงานประจำ 

☑   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารท่ัวไป 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย 

 

ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่  1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารทรัพยากร (งานพัสดุ) จะต้องให้บริการและประสารงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ครุภัณฑ์สำนักงาน จึงมีความจำเป็นในการบริหารจัดการในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อให้การใช้งานที่เหมาะสม และพอเพียง ภายในงาน ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ชำรุดเสียหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ มีเทคโนโลยีที ่ทันสมัย
เหมาะสมกับระบบสารสนเทศในสถานศึกษาในปัจจุบัน  
  งานพัสดุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
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6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน  1 เครื่อง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากรมีความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน   

  7.1.1 จัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  7.1.2 อนุมัติโครงการ 

  7.1.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  7.1.4 ตรวจรับงานและเบิกจ่าย 

7.2 ระยะเวลาดำเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7.3 สถานที่ดำเนินการ  

 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน   ☑ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)  ⬜  เงินงบประมาณ  ⬜ งบดำเนินงาน 

⬜ งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   ⬜ งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  7,000 บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าเบี้ยเล้ียง         บาท  
 8.2  ค่าท่ีพัก          บาท   

8.3  อื่นๆ (โปรดระบุ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์      7,000 บาท    
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

-                                        
                  

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายกรวิชญ์  คำมา) (นายกรวิชญ์  คำมา) (ว่าท่ีร้อยตรี ดิเรก  เหมืองทอง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัสดุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ⬜  ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                 ⬜  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

         

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

        ⬜  อนุมัติ 

        ⬜   ไม่อนุมัติ 

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายนันท์ ก้อคำ  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 1 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ

และเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 มาตราที่ 37 ให้วิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะใน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆของวิทยาลัยฯ   
 งานบริหารท่ัวไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ สมาคมครูและ
ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการใน
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การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตลอดจน กำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย ท่ีกำหนด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้คณะกรรมการวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการ

เรียนรู้ 
5.3 เพื่อให้กำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคล่ือนการดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
-   การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครูและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
-   คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ดูแล

การขับเคล่ือนการดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน           รายได้สถานศึกษา (บกศ.)    เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
  งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท    
8.1  ค่าใช้สอย  2,000 บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา

ละ 2 ครั้ง 
9.2 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สมาคมครูและผู้ปกครอง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา

การศึกษาและสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 
9.3 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ดูแลการขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
-   แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 

 

………………………………………  

 

………………………………………  

 

………………………………………  

(นายนันท์  ก้อคำ)                         (นายนันท์  ก้อคำ)                             (ว่าท่ีร้อยตรี ดิเรก เหมืองทอง)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบุคลากร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
             ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
              ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

                                                   ลงช่ือ.......................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                      (นายสมปอง   พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนันท์ ก้อคำ  หัวหน้างาน บุคลากร ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาและระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 6  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไข) หมวด 7 มาตราที่ 52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม ให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงฯ” เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้น เพื่อนำประสบการณ์ที่ดีมาประยุกต์ และปรับใช้เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์
            5.1 เพื่อนำบุคลากรในสถานศึกษา ศึกษาดูงาน จำนวน  62  คน 

5.2 เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติท่ีดี และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรนำความรู้มาบูรณาการในการดำเนินงานของสถานศึกษา บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
            บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

7.2 ระยะเวลา เมษายน - พฤษภาคม 2566 

7.3 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ปี 2565 ปี 2566 
ต.

ค.
  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน             
2 ออกคำส่ัง              
3 ดำเนินงานตามแผน             
4 สรุปและรายงานผล             

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  300,000  บาท  
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ) 

8.1 ค่าเบ้ียเล้ียง จำนวน 62 คน คนละ 240 บาท 6 วัน      เป็นเงินท้ังส้ิน   89,280  บาท 
8.2 ค่าท่ีพัก จำนวน 62 คน คนละ 800 บาท 5 วัน      เป็นเงินท้ังส้ิน  248,000 บาท 
8.3 ค่ารถ จำนวน 6 วัน                เป็นเงินท้ังส้ิน   80,400  บาท 
8.4 ค่าไวนิล ขนาด 1*3 จำนวน 2 ผืน   เป็นเงินท้ังส้ิน    1,000   บาท 
8.5 ค่าของท่ีระลึก จำนวน 2 ช้ิน              เป็นเงินท้ังส้ิน      2,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
            9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติท่ีดีในการทำงาน  
            9.2 นำความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบูรณาการตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

 - แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

 

 

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

     (นายนันท์ ก้อคำ)        (นายนันท์ ก้อคำ)    (ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง) 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ       หัวหน้างานบุคลากร          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

⬜  ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

          ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

             อนุมัติ 

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

 

 

 

                                             ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                   (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการเปล่ียนแนวสายไฟฟ้าระบบแรงต่ำอาคารเรียน 1 และ อาคารวิทยาบริการ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา หัวหนา้งาน อาคารสถานท่ี ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       ✓โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 : เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย  

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนท่ี ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะการปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็น

เป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่ือวีดีทัศน์ เครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ  

เครื ่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้นตลอดมาตามการขยายตัวของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  เมื่อ

เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น  การใช้พลังงานไฟฟ้าย่อมเพิ่มมากขึ้นตามกัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำปัจจุบันมีการใช้

พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับเป็นระยะๆ ตลอดมาทำให้อุปกรณ์เกิดการ

เสียหาย  

 ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังร่วมกันพิจารณาและพบว่าแนวสายไฟแรงต่ำใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการวางแนวสายไฟท่ียาวเกินไปในระหว่างท่ีเช่ือมต่อกับอาคารท่ีเกิดปัญหาจึงขอวางแนว

สายไฟแรงต่ำใหม่เพื่อลดระยะทางในการส่งกระแสไปยังอาคารท่ีต่าง ๆ 

5. วัตถุประสงค์ 
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5.1 เพื่อพัฒนาระบบระบบแนวสายไฟแรงต่ำในสถานศึกษา 

5.2 เพื่อลดระยะทางในการส่งกระแสไปยังอาคารท่ีต่าง ๆ 

5.3 เพื่อป้องกันอุปกรณ์เกิดการเสียหายจากปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 817 คน 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 62 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1 ย้ายแนวสายไฟแรงต่ำ พ.ย. – ธ.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....130,000........ บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน  -     บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย  -     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  130,000    บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1 แบบบันทึกการใช้งานอาคารสถานท่ี 
                                              

     
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
    ว่าท่ี ร.ต.……………………………….. 

(นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (ดิเรก  เหมืองทอง) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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 ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ....................... ............................ กรรมการ 

              ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาระบบน้ำด่ืมสะอาดในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา หัวหนา้งาน อาคารสถานท่ี ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       ✓โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 : เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย  

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 5 : ขับเคล่ือนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 
 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย  
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับ

สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาให้เป็นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  

2561  จำนวน  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3.  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
4.  ด้านการมีส่วนร่วม 
5.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
จากการติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำที่ผ่านมา พบว่ามีจุดจ่ายน้ำดื่มที่ไม่มีระบบน้ำ

ด่ืมท่ีสะอาดให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ  ดังนั้นงานอาคารสถานท่ีได้จัดทำโครงการ
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พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในสถานศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการจัดการด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อพัฒนาระบบน้ำด่ืมสะอาดในสถานศึกษา 

5.2 เพื่อเพิ่มจุดจ่ายน้ำด่ืมสะอาดให้นักเรียนนักศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 

5.3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 817 คน 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 62 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษา

ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

สถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1 จัดหาชุดกรองน้ำด่ืมสะอาด พ.ย. – ธ.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
2 ซ่อมแซมตู้ทำน้ำด่ืม ต.ค. - ธ.ค. 2565  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
3 จัดหาตู้ทำน้ำด่ืมน้ำเย็นให้แก่ผู้เรียน ต.ค. 2565 - ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....100,000........ บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน  -     บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย  -     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  100,000    บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 817 คน มีระบบน้ำด่ืมท่ี

สะอาดให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     - แบบบันทึกปริมาณการใช้งานจุดจ่ายน้ำด่ืม 

                                        
              

      
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ี ร.ต.…………………………….. 

( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (  ดิเรก  เหมืองทอง ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiangkham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................... ................................ กรรมการ 

              ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพันธ์ ทะปัญญา หัวหนา้งาน อาคารสถานท่ี ฝ่าย บริหารทรัพยากร                               
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       ✓โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4 บริหารท่ัวไป 
               ขอท่ี 4.1 บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ  เรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ส่ือ แหล่ง
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับ

สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพด้านการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษาให้เป็นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  

2561  จำนวน  5  ด้าน  ประกอบไปด้วย 

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3.  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
4.  ด้านการมีส่วนร่วม 
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5.  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  เพื่อรักษาความปลอดภัยและ

รณรงค์การเสริมสร้างความปลอดภัย  ให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้เรียน 

5.2 เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 3  ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

5.3 เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 817 คน 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 62 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษา

ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

สถานศึกษาปลอดภัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1 อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น พ.ย. – ธ.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
2 ทำความสะอาดสถานศึกษา Big Cleaning Day ต.ค. - ธ.ค. 2565  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
3 กิจกรรม 5 ส สถานศึกษา ต.ค. 2565 - ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
4 ฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น ต.ค. 2565 - ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน             งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....30,000........ บาท  ได้แก่ 
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 8.1 ค่าตอบแทน  5,000     บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย  10,000     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  15,000     บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 817 คน มีความรู้และประยุกต์ใช้เรื่องความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ 

9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 62 คนมีความรู้และประยุกต์ใช้เรื่อง

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 
                                               

      
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
ว่าท่ี ร.ต.……………………………… 

( นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา ) (นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา) (  ดิเรก  เหมืองทอง ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  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 และการฝึกอบรม

วิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที ่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขา

ที่ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

ของประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพื่อน้อมรำลึกถงึพระ
มหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ ่งทรงคำนวณการเกิด
สุริยุปราคาท่ีตำบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันท่ี   18   สิงหาคม  2411  โดยไม่คลาดเคล่ือนแม้แต่
วินาทีเดียว  ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทาง
สถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี ่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่าง ๆ 
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จากการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมาพบว่านักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียง
คำจึงจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิชาต่าง ๆ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์  มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกลและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ 
 5.2 เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตาม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

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

 -  นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 -  นักเรียนได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

 -  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และstem  

7.2 สถานที ่หอประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....4,000....... บาท 

    8.1  ค่าตอบแทน    -    บาท  
   8.2  ค่าใช้สอย               - บาท   

  8.3  ค่าวัสดุ             4,000   บาท    
  8.4  ค่าครุภัณฑ์    -        บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู้ ผลงานและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
 9.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 9.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต     
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) (นางสาวอรวรรณ แสงดาว) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   (นายกรวิชญ์  คำมา) 

 

 

      ลงช่ือ..................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

              (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
1. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ ์ก ิจที ่  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคล่ือนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 และกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าท่ีพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ ภาษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้พรมแดน  การ
ติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน  เทคโนโลยีในปัจจุบันก็เป็นส่ิงจำเป็นเช่นกันเพื่อก้าวให้ทัน
กับความเปล่ียนแปลงของโลก  นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
เป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตน ครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  
ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันตรุษจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่บุคคลดังกล่าว
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมี 
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หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความจำเป็นในการ
จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ  และเพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจากกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 5.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่
รู้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน คำนึงถึงความสำคัญการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ 

 - ผู้เรียน เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                

 - ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  

7.2 สถานที ่หอประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.........4,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             4,000     บาท    
  8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น 
 9.2 ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
 9.3 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

      
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ แสงดาว) 

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 

……………………………………… 

(นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ ์ก ิจที ่   1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ท่ีดี 
และเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติการ
จัดการศึกษา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อสร้าง
จิตสำนึกความเป็นไทยให้นักศึกษาประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย เรียนรู้วิถีความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือบุคคลในประวัติศาสตร์ชาติไทย 
         ในการนี้ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใน 
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การเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก รักชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยจึงจัดทำ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย  ความรักชาติ เทิดทูน
สถาบัน                 พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษไทย 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

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

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  

7.2 สถานที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ตึกอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....4,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -    บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               - บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             4,000  บาท    
  8.4 ค่าครุภัณฑ์    -       บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3) วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีความรู้ที่ได้รับมา

พัฒนาตนเองด้านหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

  

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
1. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ ์ก ิจที ่  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชาติไทยมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ท้ังทางด้านมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทย ในฐานะท่ีเป็นสถานศึกษา จึงควรปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจและสืบทอดส่ิงท่ีดีงามเหล่านั้นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีของชาติต่อไป 
       มารยาทไทย เป็นระเบียบแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติแบบไทยที่บรรพบุรุษของเราได้พิจารณา
กำหนดขึ้นและดัดแปลงแก้ไขสืบทอดกันมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล็งเห็น
ความสำคัญของมารยาทไทยจึงได้จัดทำโครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม โดยมีการจัดกิจกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขึ้นมาโดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “มารยาทนั้นสำคัญไฉน” และกิจกรรมการประกวดมารยาท
ไทย  มารยาทงาม เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยท่ีถือเป็น 
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มรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นักเรียน นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างงดงาม  ถูกต้อง และเหมาะสมกับความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป    
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทท่ีดี 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/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การประกวดแข่งขันมารยาทไทย  

7.2 สถานที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ตึกอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.........4,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ               4,000   บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองด้านมารยาทไทยและ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                     (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อก้าวสู่อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ แสงดาว   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 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ ์ก ิจที ่  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขับเคล่ือนทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 และกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการเตรียมบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติภาษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกไร้
พรมแดน  การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน  เทคโนโลยีในปัจจุบันก็เป็นส่ิงจำเป็นเช่นกัน
เพื่อก้าวให้ทันกับความเปล่ียนแปลงกับโลก  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีได้ช่ือว่า
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี ้ยงตน ครอบครัว 
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ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาภาษาจึงเป็นส่ิงสำคัญยิ่งท่ีบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการฟัง พูด  อ่านและเขียนให้ดีขึ้น  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีหน้าท่ีในการ 
 
เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีความ
จำเป็นในการจัดทำโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อก้าวสู่อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ  และเพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ 
 5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ 
 5.3 เพ ื ่อพ ัฒนาผู ้เร ียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤ ษผ่าน
แอพพลิเคช่ัน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด  อ่าน  และ
เขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาคำนึงถึงความสำคัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วม

โครงการ 

 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                

 - ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

7.2 สถานที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ตึกอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.........4,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -       บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ             4,000        บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น 
 9.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 

9.3 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช ้เป ็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ ์ที ่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหน ้าท ี ่  ของตนเองตาม ระบอบประชาธ ิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้  
คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ 
นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก ตลอดจน ความ
เจริญต่างๆทางเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
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ขึ้น และเนื่องในวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวัน
ภาษาไทยอีกด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดทำโครงการรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์และวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย
และปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

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

6.2 เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
 -  นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย 
 -  นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรมไทย 
 -  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 

-  นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การประกวด คำขวัญ การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี   

7.2 สถานที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ตึกอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน...... 4,000.......      บาท 
ค่าตอบแทน       -    บาท 
ค่าใช้สอย   -    บาท 
ค่าวัสดุ                        4,000      บาท  
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลปะวัฒนธรรม

ไทย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

        ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ..................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  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 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธ ์ก ิจที ่  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ี

ตรงตามความตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  

สังคมโลกโดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยชี้นำ 
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้ างความร่วมมือและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีได้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงเห็นความสำคัญในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ี สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน และภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมในอาชีพและสถาน
ประกอบการ เน้นให้ผู้เรียนให้มี ทักษะในการฟัง และการส่ือสารสามารถโต้ตอบได้ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอก
ห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมส์ การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้  
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สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัดและความสนใจใน
บรรยากาศท่ี สนุกสนานนอกห้องเรียน  
 5.2 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกผ่อนคลาย ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีจัด
ให ้ ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มท่ีไม่มีความรู้สึกของ
การเรียนใน กรอบของห้องเรียน 
 5.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีทักษะภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด  อ่าน  และเขียนและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลใฝ่
รู้ใฝ่เรียนและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เรียน คำนึงถึงความสำคัญการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ 

 - ผู้เรียน เป็นบุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                

 - ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  

7.2 สถานที ่หอประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.........10,000....... บาท 

    8.1 ค่าตอบแทน    -         บาท  
   8.2 ค่าใช้สอย               -      บาท   

  8.3 ค่าวัสดุ               10,000    บาท    
  8.4 ค่าครุภัณฑ์    -            บาท 



125 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ผู้เรียน มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น 
 9.2 ผู้เรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจ
ในตนเอง 
 9.3 ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

……………………………………… 

(นางสาวอรวรรณ แสงดาว) 

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 

……………………………………… 

(นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

       ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                            ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

       ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

                    ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

         ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                   ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการห้องปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift 

1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    งาน  แผนกสามัญสัมพันธ์    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                                โครงการตามภาระงานประจำ 
                                โครงการเฉพาะกิจ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

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

กับการขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับ 
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คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ 
บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับ
สถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ 
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   พัฒนา
ผู้ประกอบการ / เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จำเป็นต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ประกอบการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และเป็นกรกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ 
ซึ่งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนนักศึกษาดีขึ้น อีกทั้งยังช่วย
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อีกด้วย 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ท่ีเรียนมานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนในระดับช้ัน ปวช. นักเรียนนักศึกช้ัน ปวส. ท้ังหมดได้ใช้งานห้องเรียนเฉพาะ

ทางและอุปกรณ์ประกอบในรายวิชาต่างๆ  
6.2 เชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น 

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

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน                       3,000,.000  บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ห้องเรียนสาขางานต่างๆ ได้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือและอุปกรณ์ประกอบ 

9.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

    

………………………………………           ……………………………………                  ………………………………... 

     (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)       (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)               (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ...................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการทาสีพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายจุรงค์  อุปะละ  หัวหน้าแผนก  วิชาเทคนิคพื้นฐาน  ฝ่าย  วิชาการ                             
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ                                                                                   
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่1 อาชีวศึกษายกกำลังสอง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

ในด้านอาชีวศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ

ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ 2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สื่อแหล่ง

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาช่างพื้นฐาน ให้แก่

นักเรียน นักศึกษา เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบันสภาพแวดล้อม

ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติงงานบางส่วนทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน จึงควรซ่อมแซม

บำรุงรักษาให้ได้ประยชน์มากท่ีสุด ท้ังยังเอื้อให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน เกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา มีผลต่อการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ แล้วยังสามารถส่งเสริม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
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 ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนการ

สอนและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงได้ทำการสำรวจและทำการทาสีพื้นห้องเรียนในการเรียน

การสอนวิชางานฝึกฝีมือให้มีบรรยากาศท่ีสวยงาม เหมาะแก่การเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของห้องเรียน 
5.2  เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงงาน และเป็น

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในการทำงาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ ได้พื้นห้องเรียนปฏิบัติอาคาร 4 ช้ัน 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตาม

ระเบียบ ข้อบังคับของโรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม ปรับปรุงห้องฝึกงาน โดยการทาสีพื้น เพื่อให้มีสภาพท่ีเหมาะสมแก่การเรียนการสอน  
     สถานที่ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน อาคาร 4 ช้ัน 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน                     งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.......... 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 นักเรียน นักศึกษาได้ห้องฝึกงานและมีบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
9.2 นักเรียน นักศึกษาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
ประเมินจากคุณภาพและการทดลองใช้งานตามสภาพจริง                                    

            

 

 

……………………………………… 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

……………………………………… 

(นายจตุรงค์   อุปะละ ) (นางสาวนิศารัตน์  เสมอ) (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

           (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล  พูลคำ  หัวหน้างาน  ส่ือการเรียนการสอน ฝ่าย  วิชาการ                               
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                           โครงการตามภาระงานประจำ 

โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง 

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส่ือการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้ง3ด้านคือด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ทั้ง3ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและ
ลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้นๆด้วยเนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมี
การส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอนโดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครูเพื่อให้ครูสามารถผลิตส่ือ
และนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
5.2 เพื่อให้ครูนำความรู้ประยุกต์ใช้ ทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ ครูร้อยละ 60 ได้รับการพัฒนาการสร้างส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
6.2 เชิงคุณภาพ ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาด้านการสร้างสื่อการ

เรียนการสอนดิจิทัล ให้มีสมรรถนะวิชาชีพและรูปแบบการสอนแนวใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและ
ทักษะการประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ  

    ระยะเวลา พฤษภาคม 2566 
    สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน              งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.......9,600....... บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน    3,600   บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย    5,000   บาท   

8.3 ค่าวัสดุ    1000   บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์     -        บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครูมีการพัฒนาการสร้างส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม   

  

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

    (นายอิทธิพล  พูลคำ)                         (นายอิทธิพล  พูลคำ)                                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                

    ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

           (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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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 3 แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกตใ์ช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัด
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แนวทางใน
การจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง 
นักเรียน–นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน  ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีสถานศึกษาจะ 
ต้องทำการส่งตัว นักเรียน–นักศึกษา  ฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร       
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ทวิภาคี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบ
วิชาชีพได้  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกงานในสถานประกอบการ  จำนวน  200 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน-นักศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้  

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 ประฐมนิเทศและส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 2/2565 วันท่ี 19 ต.ค. 2565 – 8 ก.พ. 2566   
     สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/สถานประกอบการ 
7.2 ประฐมนิเทศและส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน 1/2566 วันท่ี 17 พ.ค. 2566 – 6 ก.ย. 2566   
     สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/สถานประกอบการ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
           เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน  - บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย          1,000 บาท   

8.3 ค่าวัสดุ          1,000 บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  - บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจัดการเรียน-การสอน มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

                                                   

 

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

(นายธันฐกรณ์  เตชะตน)       (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)        (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

                    ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                    ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์ คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

             อนุมัติ 

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

 

 

 

    ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                      (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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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 3 แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาใน ระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
กันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และ การยอมรับจากองค์กรต่างๆ
ในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์  ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ เจ้าของสถานประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ครูนิเทศ  ผู้ปกครอง 
นักศึกษา–นักศึกษา  รวมถึงสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังภาครัฐและเอกชน  มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง  

และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ในการจัด การเรียน-การสอน 
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชน   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จำนวน  50 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร  ครูนิเทศ  นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง  ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการท่ีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ

สถานศึกษา 
7.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ

สถานประกอบการ 
7.3 การคัดเลือกผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก 
7.4 การจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
7.5 การจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
7.6 การทำสัญญาการฝึกอาชีพ และการปฐมนิเทศผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
7.7 ปีงบประมาณ 2566 วันท่ี 1 มี.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/   

สถานประกอบการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

           เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน     - บาท  
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 8.2 ค่าใช้สอย  5,000 บาท   
8.3 ค่าวัสดุ  5,000 บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์     -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยมีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
9.2 นักเรียน-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  มีการบริหารจัดการ  การเรียน-การสอน อาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.4 มีเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น  

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

     

                                               

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

(นายธันฐกรณ์  เตชะตน)                (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)       (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

                    ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                    ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์   คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

             ( นางอาภัสราภรณ์   ก้อนสีลา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

             อนุมัติ 

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

 

 

 

    ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

 

 

 

 

 



146 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

.                         โครงการ พัฒนารถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง Honda Econo Challenge 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย   เวียงคำ  สาขาวิชา  ช่างยนต์   ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่1 อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ ควรจะได้ใช้

ทักษะที่เรียนรู ้มา เพื่อสร้างรถประหยัดน้ำมันเชื ้อเพลิงขึ ้นมาและเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เร ียนได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมทั้งยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการรถ

ประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง Honda Econo Mileage Challenge ปีท่ี 24 ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อจัดทำรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์สามารถนำความรู้ท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
ประดิษฐ์คิดค้น 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ได้รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง ประเภทรถประดิษฐ์และประเภทรถตลาด 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์งานส่งกำลังรถยนต์และสามารถนำความรู้ท่ีได้เรียนมา

ประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น    

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             20,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
- ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานจักรยานยนต์และสามารถนำความรู้ท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์

คิดค้น 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบประเมิน 
 
 

 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

  .………………………………………………….. 
   (นายสิทธิชัย  เวียงคำ)      (นายสิทธิชัย  เวียงคำ)        (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ จัดหาส่ือเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย  เวียงคำ สาขาวิชา  ช่างยนต์    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่1 อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยกรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง
ประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวณการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องยนต์

เล็ก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเรียนการสอนยังขาดสื่อการเรียนในเรื่องของเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซลทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถ ทดลอง ทดสอบ การปฏิบัติงาน ตามใบงานท่ีได้ออกแบบไว้จากใบงาน
ท่ีกำหนด  

ดังนั้น ทางสาขาวิชาช่างยนต์ จึงมีความต้องการ ส่ือการสอนเครื่องยนต์เล็กดีเซล เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ การปฏิบัติงาน ตามที่ได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ที่กำหนด ของนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ และปริมาณผู้เรียน ให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และระดับ
สากล และผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
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ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 ส่ือการสอนเครื่องยนต์เล็กดีเซล สาขาวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5.2 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ตามใบงานท่ี

ได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ท่ีกำหนด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ส่ือการสอนเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. สาขาวิชาช่างยนต์  มีสื่อการสอนเครื่องยนต์เล็กดีเซล ใช้ในการเรียนการสอนอย่าง

พอเพียง 

6.2.2. นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ มีความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 
ตามใบงานท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ท่ีกำหนด  

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 ได้ส่ือการสอนเครื่องยนต์เล็กดีเซล มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงาน ตามใบงานท่ีได้ออกแบบไว้จากสถานการณ์ท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 



151 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

    
.………………………………………………….. 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายสิทธิชัย  เวียงคำ)      (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

    ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                           (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย  เวียงคำ  สาขาวิชา  ช่างยนต์   ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ อาชีวศึกษายกกำลังสอง (Thailand Vocational 

Education Eco- 

System: TV2S) 

ยุทธศาสตร์ที ่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ 

เพื ่อสร้างสังคมการเรียนรู ้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์งานวิจัย 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับ

บุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ เพ ื ่อสร ้างสังคมการเร ียนร ู ้  ม ีการจัดทานวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาแผนกวิชาช่างยนต์ ห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีใน 
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การเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สาขางานยานยนต์ จึง
ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ในการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ จึงมีความต้องการท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนาอุปกรณ์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาช่างยนต์ให้มีความก้าวหน้าและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องทำการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการเรียนการสอน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1    เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติติการแผนกวิชาช่างยนต์ 
5.2   เพื่อให้ห้องปฏิบัติติการแผนกวิชาช่างยนต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

- ห้องเรียนปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ อาคาร 2 จำนวน 1 ห้อง 

6.2 เชิงคุณภาพ 

-  มีห้องปฏิบัติติการแผนกวิชาช่างยนต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ ตารางเมตร  

7.2 ขั้นตอนดำเนินการ 

 
 
ท่ี 

 
 

กิจกรรมหลัก 

ปี 2565 ปี 2566 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกคำส่ัง    /          
3 ดำเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

7.3 สถานท่ี   แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

7.4 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   ค่าตอบแทน   .......15,000...  บาท 
   ค่าใช้สอย  ......5,630......  บาท 
   ค่าวัสดุ   ......9,370......  บาท  
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีห้องปฏิบัติติการแผนกวิชาช่างยนต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต     
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายสิทธิชัย   เวียงคำ) (นายสิทธิชัย   เวียงคำ) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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 ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  

           ⬜ ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                    ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

             ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

            อนุมัติ 

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

 

 

      ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ    นายสิทธิชัย  เวียงคำ    สาขาวิชา  ช่างยนต์    ฝ่าย  วิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

                 โครงการตามภาระงานประจำ 
         ✓     โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 3 ขับเคล่ือนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทร ัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจนความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียท่ีมิอาจประมาณค่าได้ อัน

เป็นผลมาจากสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง

เร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายข้างต้น โดยมี

แนวคิดว่า หากทุกคนช่วยกันต้ังเป้าหมายตนเองให้ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์   
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5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่ออบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

5.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและ
สร้างวินัยจราจร 

5.3 เพื่อให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
5.4 เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ให้กับนักศึกษา มีความปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุในการ

ใช้ถนน ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 
5.5 เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และปวส. จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ  60 คนเข้าร่วมโครงการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง   เดือน สิงหาคม 2566 – ตุลาคม 2566                

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

จากเงิน        ✓  รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน          งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000   บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน     -        บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย              5,000     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ                -         บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์     -          บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

9.2 นักเรียน นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

………………………………… 
    (นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นางสาวอรวรรณ   แสงดาว) (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

  



160 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม 

1. ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรรค์ วงค์ใหญ่   หัวหน้าแผนก  ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ฝ่าย  วิชาการ                          

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3.3จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ีการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกร

ะทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไป  

ได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนอาชีพเข้าสู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 4 ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการส่ือสารได้เข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ท้ังการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน 

โดยในอนาคตอันใกล้อินเตอร์เน็ตจะต้องมีความเร็วระดับ5Gทำให้การรับส่งข้อมูลเกิดเป็นBigDataซึ่งสามารถท่ี

หลากหลายและผนวกกับความสามารถด้านAIจะทำให้อุปกรณ์IOTเหล่านั้นสามารถท่ีจะรับรู้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อ

มูลประมวลผลข้อมูลเพื่อหาทางเลือกได้อย่างรวดเร็วทำให้ชีวิตของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันสะดวก

สบายมากขึ้นแต่การท่ีเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วก็ยงัทำให้เกิดการกระทบผู้คนเช่นจำนวนคนท่ี

ขาดทักษะอาจจะต้องตกงานไปได้ดังนั้นการพฒันาทักษะของคนในปัจจุบันทั้งผู้เรียนคุณครูนั้นได้ผลกระทบไป

ด้วย 
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ดังนั้นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีด้าน    

อุตสาหกรรมต้องมีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาพ.ศ.2551มาตราท่ี6ซึ่งกำหนด

ว่าการจัดการอาชีวะศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการศึกษาด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศ

รษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

5.2 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนท่ีมีทักษะ Coding,Ai,IoT ในรูปแบบ Project หรือ Brain Based 

Leaning ,Authentic Assessment, การเพิ่มทักษะประสบการจากการลงมือทำจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 

นักเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องและเกิดความเช่ือมั่นในทักษะด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสายงานอาชีพ 

5.4 

เพื่อเสริมให้การเรียนการสอนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในการทำง

านหรือศึกษาต่อไปได้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์การศึกษาท่ีดีขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม สำหรับจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สถานท่ี 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน         รายได้สถานศึกษา (บกศ.)     เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

       งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท  ได้แก่ 

 8.1 ค่าตอบแทน      -     บาท 

 8.2 ค่าใช้สอย      -     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  500,000             บาท    
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8.4 ค่าครุภัณฑ์  -              บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้พัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม 

9.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านเทคโลยี 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาสูงขึ้น 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่) (นายเสกสรรค์   วงค์ใหญ่) (นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://159.192.132.147/ckec3/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=99
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอิทธิพล พูลคำ  หัวหน้างาน  ส่ือการเรียนการสอน  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 

นโยบายที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพือ่เป็นผู้พร้อมท้ังด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ให้
ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง3ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากส่ือ/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะ 
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ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนา
สื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
5.2 เพื่อให้ครูนำความรู้ประยุกต์ใช้ ทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     -   ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดทำหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอน 
     -   ครูร้อยละ 60 จัดทำแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และนำสู่การปฏิบัติ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

               -   ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               -   สามารถจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ   

7.2 สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน       ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท  ได้แก่ (รอจัดสรรงบประมาณ) 

 8.1 ค่าตอบแทน    2500      บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย               -    บาท   

8.3 ค่าวัสดุ               2500    บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์    -          บาท      
 
 
 
 
 
 

✓ 
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 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
           - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

      - การสังเกต 

 

 

   

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

    (นายอิทธิพล พูลคำ)                                   (นายอิทธิพล พูลคำ)                                    (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                               

    ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
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 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึ่งประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น   มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน ้าท ี ่  ของตนเองตาม ระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีอำนวยความสะดวกจัดกิจกรรม
ท่ีกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเน้นการเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้ 
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เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาแสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขและเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้นดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจึงจำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อเป็นแรงกระตุ้น  จูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจท่ีจะเข้ามา
ค้นคว้าหาความรู้และร่วมกิจกรรม 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีความสนใจศึกษาค้นคว้า 

5.2 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.3 เพื่อให้มีสมาธิเสริมสร้างความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 804 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียน นกัศึกษา  บุคลากร  จำนวน  804 คน 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 สามารถแสวงหาความรู้และนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 



171 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
- สังเกต 

 

                                     

……………………………………            ………………………………………  ……………………………………… 
  (นางพรพิสัย  สีเทา)       (นางพรพิสัย  สีเทา)            (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการศึกษาดูงานนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. 1  
1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึ่งประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

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

กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ 

บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับ

สถาบันการศึกษาใน สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อ 
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เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการ

จัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู ้สอน พัฒนา  ระบบการประเมินและการรับรอง

คุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

พัฒนาผู้ประกอบการ / เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับ ปวช. และนำนักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่ง 
กับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทุกแผนก วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้สนองนโยบาย
โดยนำนักเรียนทุกแผนกวิชาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหล่งเรียนรู้ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ท่ีเรียนมานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนในระดับช้ัน ปวช. 1 นักเรียนนักศึกช้ันปวช.1 ท้ังหมดได้เข้ารับการศึกษาดู

งาน 
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนในระดับช้ัน ปวช. 1 มีแนวทางในการเลือกการประกอบอาชีพในอนาคต 

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

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน                      20,000  บาท    

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 
นักเรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากสถานประกอบการณ์และนำความรู้

ท่ีเรียนมานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 

 



175 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

  

……………………………………                  ………………………………………    ……………………………………… 
(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)       (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)   (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา/ห้องเรียนอาชีพ) 
1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  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 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึ่งประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ ์ท ี ่  3 พัฒนากระบวนการ ให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น   มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นแนวทางใน
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนหรือ
สะสมความรู้ ทักษะเตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไป สามารถนำผลการเรียนจากรายวิชาต่าง 
ๆ โอนเพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสมหลังจากท่ีสมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

5.2 ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
-  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา จำนวน 80 คน 
-  จำนวนสาขาวิชาท่ีทำการจัดการเรียนการสอน  3  สาขาวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      -  ปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น มีศักยภาพและประสิทธิภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

7.2 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

           เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 
- การสังเกตุ 
 
 
 
 

……………………………………              ………………………………………             ……………………………………… 
(นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)   (นางสาวอรวรรณ  แสงดาว)                  (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

      

 

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 ขับเคล่ือนความร่วมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหาความร่วมมือกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทร ัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษา ผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ ควรจะได้รับความรู้  

ในการปฏิบัติงาน วิธีการ ระเบียบแบบแผนใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสบการณ์ต่างตามสาขา จาก  

หรือผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขานั้น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนจากครูผู้สอนซึ่งจะทำให้ผู้เรียน 

แนวปฏิบัติที่หลากหลายมากขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการประกอบ

อาชีพได้ดียิ่งขึ้น 
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5. วัตถุประสงค ์

5.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 

5.7 เพื่อให้ผู้เรียน ได้แนวคิดหลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการ

ประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.3 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช. และปวส. จำนวนไม่ต่ำกว่า  600 คนเข้าร่วมโครงการ 
6.4 เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง   เดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565                

7.2 สถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน..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 นักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมท่ีทางวิทยาลัยจัดให้         

9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

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

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ             หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ.................................................. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการนิเทศครูผู้สอนตามรายวิชา 
1. ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอรวรรณ  แสงดาว    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 พัฒนาหลักสูตรการจัดการอชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงาน
ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความสำคัญงานหนึ่งของการจัดและการบริหารการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริม

ให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษา การนิเทศจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศ เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศโดยละเอียด การนิเทศการสอนนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
ครูสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรตามรายวิชา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมถึงกระบวนการจัดทำนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยฯ  

5.2 เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาของกาiจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ  
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

-  นิเทศติดตามการสอนของครู จำนวน 35 คนต่อภาคเรียน และแต่ละภาคเรียนต่อรายวิชา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

-  ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  
ภาคเรียนท่ี 2/64 ระว่างวันท่ี 1-31 ม.ค. 2565 และภาคเรียนท่ี 1/65 ระหว่างวนัท่ี  1-31 ส.ค. 

2565 
สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน......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 
 
 

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

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

   ผู้รับผิดชอบโครงการ      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

 

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

1. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  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 พัฒนาหลักสูตรการจัดการอชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 
ด้านที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงาน
ท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการ

เรียนการสอน ให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะ

กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีการวัดผลประเมินผลตาม 
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สภาพจริง การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา

อันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญของการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ 
5.2 เพื่อการจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ครูร้อยละ 80 สามารถสร้างแบบวัดทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน 
- ครูร้อยละ 80 มีการใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - สามารถจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 - สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 สถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน..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    
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
  - การสังเกต 

 

 

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

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

   ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

               (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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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 และ
ขับเคล่ือนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาใน ระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
กันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และ การยอมรับจากองค์กรต่างๆ
ในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สถานศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์  ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ เจ้าของสถานประกอบการ  ครูฝึกในสถานประกอบการ  ครูนิเทศ  ผู้ปกครอง 
นักศึกษา–นักศึกษา  รวมถึงสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังภาครัฐและเอกชน  มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
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และมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ในการจัด การเรียน-การสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชน   

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จำนวน  100 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ผู ้บริหาร  ครูนิเทศ  นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง  ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ที ่มีส่วน

เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ ปีงบประมาณ 2565     
7.2 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ/สถานประกอบการ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน           งบรายจ่ายอื่น 
           เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 25,000 บาท  ได้แก่  

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-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
9.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  มีการบริหารจัดการ  การเรียน-การสอน อาชีวศึกษาระบบ 
     ทวิภาคี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9.3 มีเครือข่ายสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น  
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

                                                         

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

 (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)                (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)      (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ...................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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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 และ
ขับเคล่ือนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกตใ์ช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ จัด
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แนวทางใน
การจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง 
นักเรียน–นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่างๆในชุมชน  ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีสถานศึกษาจะ 
ต้องทำการส่งตัว นักเรียน–นักศึกษา  ฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร        
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ทวิภาคี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบ
วิชาชีพได้  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.2 เพื่อผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วม โครงการ ฝึกงานในสถานประกอบการ  จำนวน  250 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน-นักศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้  

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

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

           เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 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-นักศึกษามีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

   - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

                                               

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

(นายธันฐกรณ์  เตชะตน)              (นายธันฐกรณ์  เตชะตน)     (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ          หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน 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 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องค์การต่างๆเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการท่ีจะนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ซึ่งข้อกำหนดหลักสูตรคือ ต้องนำสมรรถนะ
ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละอาชีพมาพัฒนาเป็นหลักสูตรจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้น สำหรับ
การพัฒนาร่างมาตรฐานอาชีพนี้ใช้วิธีวิเคราะห์หน้าที่ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอาชีพแต่ละสาขามาเป็นตัวแทน
กลุ่มอาชีพและครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพมาร่วมดำเนินการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน 
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5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานให้บรรลุ มีความรู้ความเข้าใจและกิจนิสัยหรือ

เจตคติในการทำงานซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และ ระดับปวส.2 
6.2 เชิงคุณภาพ 

                 นักเรียน นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม 

7.2 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ           
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 นักศึกษามีคุณวุฒิวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต   
 
                                             

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                              (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์   คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
1. ผู้รับผิดชอบ นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน     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 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  งานวัดผล
และประเมินผล จึงได้จัดโครงการสอบปลายภาค เพื่อเป็นการประเมิน สรุปผลการเรียน จัดทำสรุปผลสัมฤทธิ์
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการเรียนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาค 
5.2 เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ัน 
5.3 เพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันได้เข้ารับการสอบปลายภาค 

6.2 เชิงคุณภาพ 

     1. เพื่อเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 

                2. ครูผู้สอนนำผลสอบ เพื่อประเมินผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 

7.2 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ✓ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   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  
 
 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                              (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

              ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา )                                

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน 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 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องค์การต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2540 
สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนมีการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

     ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. ทุกรายวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม : จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

7.2 สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะท่ีวิทยาลัยจัด 

9.2 นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

  - การสังเกต 

 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                              (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                                (นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา)                                

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

               ( นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา )                                

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                                    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมภายใต้รายวิชาโครงงานของแผนกวิชา                                       
(CKTC INNOVATION CONTEST 2023) 

1. ผู้รับผิดชอบ นายวชิรพันธุ์  บรรลือ หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ                               
2. ลักษณะโครงการ                 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
              ✓    โครงการตามภาระงานประจำ 
                     โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ
และเอกชน ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ การ
จัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มิความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ เพ ื ่อสร ้างสังคมการเร ียนร ู ้  ม ีการจัดท ำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำโครงงานการวิจัยนามาซึ่งการต่อยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทาง
ปัญญาของประเทศ ทุกประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นาทางด้านวิทยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่าง ๆ 
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โครงการ (Project) เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้นา
ความรู้ที่ศึกษาระหว่างเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการศึกษา การวางแผนการทางาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
ดังนั้นโครงการจึงมีบทบาทสำคัญ 
ต่อการปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นท่ีนักเรียน นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและเห็นคุณค่าใน
การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จัดเวที
ประกวดโครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
คนรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นำความรู้ ทักษะชำนาญไปบูรณาการ สร้างและ
ปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เช่ือมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจริง โดยนาความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
5.3 วางแผนการทางานเป็นทีมและร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 
5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5.5 พัฒนาความคิดในการป้องกันและปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทำงาน 
5.6 เผยแพร่ผลงานโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียนนักศึกษา สามารถนำกระบวนการและความรู้จากรายวิชาโครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม เพื่อจัดแสดง นำเสนอผลงานของตนเอง ในปีการศึกษา 2566 
- จำนวนผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียนนักศึกษา 
- จัดทำการเผยแพร่ผลงานรายวิชาโครงงานและเผยแพร่ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชน และเว็บไซต์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนนักศึกษา สามารถนำเสนอกระบวนการและความรู้จากรายวิชาโครงงานได้ 

- นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการและความรู้จากรายวิชาโครงงานได้  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน        งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท  ได้แก่  

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

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถนำกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อ

แก้ปัญหา ต่าง ๆโดยใช้ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
9.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และนำไปใช้ได้จริงในชุมชนรอบข้าง

สถานศึกษาต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์       
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายวชิรพันธุ์  บรรลือ) (นายวชิรพันธุ์  บรรลือ) (นายกรวิชญ์  คำมา) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  

            ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                     ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

      ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

       ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 
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โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นายวชิรพันธุ์  บรรลือ หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ                               
2. ลักษณะโครงการ            โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                     โครงการตามภาระงานประจำ 
                    โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐ
และเอกชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
เพื ่อสร้างสังคมการเรียนรู ้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์งานวิจัย 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ เพ ื ่อสร ้างสังคมการเร ียนร ู ้  ม ีการจัดทำนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ การวิจัยเป็นการสร้างปัญญา หรือเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ ทุก
ประเทศในโลกยอมรับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ท้ังหลาย จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยต่าง ๆ โครงการ ( Project) เป็น
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการศึกษา การวางแผนการทำงาน การ
ริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ๆ ดังนั้นโครงการจึงมี 
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บทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน และมีความจำเป็นท่ีนักเรียน นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
โครงการ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นการสร้างผลงาน การจัดการหรือการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียน

เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำ โดยนำเทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
หรือหมู่คณะ โดยมีกระบวนการท่ี 
เป็นระบบชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นาความรู้ ทักษะชำนาญไปบูรณาการ สร้างและ
ปฏิบัติงานได้จริง 

5.2 เช่ือมโยงองค์ความรู้กับชีวิติจริง โดยนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
5.3 วางแผนการทำงานเป็นทีมและร่วมกันทางานเป็นกลุ่ม อย่างเป็นระบบ 
5.4 ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง 

ร้อยละ 60 
- ผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 15 ผลงาน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ได้ 

- นักเรียน นักศึกษาเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 กิจกรรม การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สถานที่ อศจ. พะเยา 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน       งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  100,000 บาท  ได้แก่  (เงินโอนเฉพาะกิจ) 

 8.1 ค่าตอบแทน       บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย       บาท   

8.3 ค่าวัสดุ   100,000   บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์       บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหา

ต่างร้อยละ 60และผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 15 ผลงาน 
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9.2 ครูผู้สอนเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 
และนักเรียนนักศึกษาเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ของกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์        
 
 
                      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

(นายวชิรพันธุ์  บรรลือ) (นายวชิรพันธุ์  บรรลือ) (นายกรวิชญ์  คำมา) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  

           ⬜ ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                    ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

            อนุมัติ 

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

 

 

      ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

      ( นายสมปอง  พูลเพิ่ม ) 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
1. ผู้รับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา หัวหน้างาน ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่าย แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

4. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไก

การขับเคล่ือนภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร

บุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับ

ประเทศ  

 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีจะ

ก้าวเข้าสู ่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนธุรกิจนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิด

พิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในเรื่อง
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การตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นำนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวไป

เป็นผู้ประกอบการสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ   

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชำนาญด้านการเขียนแผนธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณ์ 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจท่ีนอกเหนือจากการเรียน ห้องเรียน 

 

 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความสามารถ

ในการมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

 5.4 เพื่อให้ครู และบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมสามารถให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่อง 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา   จำนวน    40  คน 

 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จำนวน    10  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ 

 - นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถบริหารงานใน

หน่วยงานของตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

                      งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน..32,000.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ช่ัวโมง X 3 คน)    เป็นเงินท้ังส้ิน    10,800   บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง (4 มื้อ x 25 x 40 คน) เป็นเงินญ  เป็นเงินท้ังส้ิน  5,000   บาท 
 8.3 ค่าอาหารกลางวัน (2 มื้อ x  50 x 40 คน) เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังส้ิน  5,000   บาท 
 8.4 ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังส้ิน  4,836   บาท 
     8.5 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน  เป็นเงินท้ังส้ิน    432   บาท 
            8.6 ค่าของท่ีระลึก จำนวน 2 ช้ิน (600 X 3)   เป็นเงินท้ังส้ิน  1,800  บาท 
 8.7 ค่าตอบแทนนอกเวลา (10 คน X 200)   เป็นเงินท้ังส้ิน      2,000  บาท 
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            8.9 ค่าพาหนะ  (204 X4X2)     เป็นเงินท้ังส้ิน         1,632  บาท 
 8.9 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท    เป็นเงินท้ังส้ิน        500  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้จำนวน 

40 คน 

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

      (นางพรพิสัย  สีเทา)                  (นางพรพิสัย  สีเทา)                        (นายกรวิชญ์  คำมา) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ         หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ      ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

        ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

         ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                          (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางพรพิสัย  สีเทา  งาน ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่าย แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

 

4. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ กลไก

การขับเคล่ือนภายใน กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร

บุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับ

ประเทศ  

 โครงการศึกษาดูงานเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต และเป็นการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของนักเรียน นักศึกษาให้ออกมา

เป็นโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาดูงานทำให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ  

 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธรุกิจ ปัญหา อุปสรรค พร้อมกับแนวทางแก้ไขจาก

หน่วยงานและสถานประกอบการ 

 3. เพื่อใช้เวลาว่างในการหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ

นกัศึกษา 

 4. เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ สร้างความมั่นใจและเช่ือมั่นมากขึ้น 

 5. เพื่อสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร    จำนวน   30  คน 

6.2เชิงคุณภาพ 
            - นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และกระบวนการดำเนิน

ธุรกิจ 

อย่างครบวงจร 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่   สถานประกอบการต่าง ๆ 

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

                      งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน..5,822.... บาท  (รองบประมาณจัดสรรเฉพาะกิจ) 
 (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
 8.1 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (65 x 26 คน)  เป็นเงินท้ังส้ิน  1,690   บาท 
 8.2 ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง     เป็นเงินท้ังส้ิน  2,000   บาท 
 8.3 ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3 เมตร (1 ผืน) เป็นเงิน เป็นเงินท้ังส้ิน    432   บาท 
 8.4 ค่าของท่ีระลึก 2 X 600    เป็นเงินท้ังส้ิน      1,200  บาท 
 8.5 ค่าเอกสารเข้าเล่ม 5 เล่ม ๆ ละ 100.- บาท   เป็นเงินท้ังส้ิน     500  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพื่อสร้าง

ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้จำนวน 20 คน 

            9.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการศึกษาดูงานเพื่อสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรได้ 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

 

   

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

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                   (นางพรพิสัย  สีเทา)                        (นายกรวิชญ์  คำมา) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ          หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ     ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

        ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

          ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                         (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
1. ผู้รับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา  งาน ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ   ฝ่าย แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ ่มผู ้เรียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านการจัดการธุรกิจ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

5.2 เพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอก 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ

ครบวงจร 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการ
ท่ีจะก้าว 
ไปสู่ประสบการณ์จริง จากการทำงานในศูนย์บ่มเพาะ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

                      งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน..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 มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้

ระหว่างเรียน 
     เน้นธุรกิจท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการ

ทำงานในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

  - แบบสอบถาม / แบบประเมิน      

  - การสังเกต 

 

   

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

 (นางพรพิสัย  สีเทา)                      (นางพรพิสัย  สีเทา)                      (นายกรวิชญ์  คำมา) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ           หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ    ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

         ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

           ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                         (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
1. ผู้รับผิดชอบ นางพรพิสัย  สีเทา  งาน ส่งเสริมผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ   ฝ่าย แผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 
      โครงการเฉพาะกิจ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยกรณ์มนุษย์ 

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ 
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน 
โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ ่มผู ้เร ียนอาชีวศึกษา การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทางวิชาการ มีการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจการธุรกิจ และครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ จึงได้จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านการจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ังกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพื่อแสวงนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ท้ัง

กลุ่มเป้าหมาย 

     ในระบบและนอกระบบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน  500 คน มีความรู้ความเข้าใจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ

ครบวงจร 
6.2 เชิงคุณภาพ 

นกัเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงาน ได้เรียนรู้จนเกิดทักษะในการ
ท่ีจะก้าว 
ไปสู่ประสบการณ์จริง จากการทำงานในศูนย์บ่มเพาะ 
7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

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

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

9.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 

     เน้นธุรกิจท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน ส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
9.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทหน้าท่ีการทำงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการ

ทำงาน 
     ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

   

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

      (นางพรพิสัย  สีเทา)                (นางพรพิสัย  สีเทา)                          (นายกรวิชญ์  คำมา) 

      ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ      ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

       ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

         ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                         (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ผู้รับผิดชอบ นางอรริมภา  คำมา  หัวหน้างาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ  ฝ่าย แผนงานฯ    
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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึง

ประสงค์ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที1่ พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจต คติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 81 กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 

จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2542 เป็น
ต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 117 ตอนท่ี 99ก เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2543 โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมนิคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัด
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การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยให้มีการประเมินคุณภาภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
5.2 เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือศึกษาดูงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาผ่านมาตรฐานการประเมิน 1 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 กิจกรรม การประเมินผลงานท้ังวิทยาลัย สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน............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 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
9.2 สถานศึกษามีคุณภาพและน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
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10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

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

   ( นางอรริมภา  คำมา )                                  ( นางอรริมภา  คำมา )                                   ( นายกรวิชญ์  คำมา )                                     

    ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ 

ความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

        ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

          ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                         (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
1. ผู้รับผิดชอบ นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนมี ทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้บริการระบบเครือข่ายภายใน

สถานศึกษาเพื่อใช้ในการทำงาน การจัดการเรียนการสอน หรือการอบรม ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องพัฒนาการใช้งานระบบเครือข่าย ให้ท่ัวถึงในพื้นและเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ภายในสถานศึกษา 

ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงาน การจัดทำระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศทั้งความเสี ่ยง
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านข้อมูลและซอฟต์แวร์ รวมถึงมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในระบบ
เครือข่าย งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยและมีประสิทธิถาพ 
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้ทันต่อยุคปัจจุบัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - สวิตช์กระจายสัญญาณ 
 - สัญญาณไร้สาย 
 - สัญญาณปรับปรุงและเพิ่มเติม 
 - พัดลมระบายอากาศ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - การจัดการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน *15,000  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 70,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   70,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีระบบสัญญาณสายและสัญญาณไร้สายควบคุมพื้นท่ีการใช้งานยิ่งขึ้น 

9.2 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



238 

    
  
  

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

- การสังเกต      
 

             

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

(นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)         (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                    (นายกรวิชญ์ คำมา) 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ        หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ     ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

   ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

 

 

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

          (นายกรวิชญ์ คำมา) 

 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                          ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                          ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ 

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

 

 

    ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                         (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอำชีวศึกษา (V-COP) 
1. ผู้รับผิดชอบ นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน  หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการเฉพาะกิจ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3 แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

กำรประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

กำรขับเคลื่อน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 
 
 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้  ม ีท ักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนมี ทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคน

อาชีวศึกษา   (V-COP) นั้น ในปัจจุบันงำนระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ได้มีการ
พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบดังกล่าว 

ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่ออบรม ช้ีแจงการใช้งานระบบศูนย์เครือข่าย
กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) ให้เกิดความเข้าใจสำมารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อทำให้ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) มีความรู้ความเข้าใจในการงาน

ระบบ 
5.2 เพื่อให้ใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - อมรมผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) แก่นักเรียน นักศึกษา และครู ใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2566 สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 4,000 บาท  ได้แก่ 

8.1 ค่าตอบแทน   -   บาท  
8.2 ค่าใช้สอย   -   บาท  
8.3 ค่าวัสดุ   4,000  บาท  
8.4 ค่าครุภัณฑ์   -   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ผู้ใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) มีความรู้ความเข้าใจในการงานระบบ 

9.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบนั้นเป็นไปได้อย่างดี 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 

           

 

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

 (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)         (นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน)                 (นายกรวิชญ์ คำมา) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

    ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

 

 

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

        ( นายกรวิชญ์ คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                         ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

  อนุมัติ 

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

 

 

    ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

     (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิศารัตน์  เสมอ หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       ✓โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี  
 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ที ่ 1.1 มีนโยบายน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคล่ือนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ท่ี
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนท่ี สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรมในสถานศึกษาถือเป็นเรื่ องสำคัญในการดำเนินการ

ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการ

ดำเนินงานท่ีจะช่วยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไวโดย

รวบรวมข้อมูลตามระบบงานเช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัด

ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาและการติดตามผลนั้นจะต้องดำเนินการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการดำเนินงาน / โครงการ ตามแผนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๖๙ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.2 เพื่อวางแผนการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู ่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๖๙ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

1. แผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำผ่านการอบรมการเขียนแผนปฏิบัติการ/

โครงการ จำนวน 24 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความรู ้ความเข้าใจในการเขียน

แผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1 จัดอบรมการเขียนแผนปฏิบัติการ/โครงการ เม.ย. – ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
2 ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ/โครงการ เม.ย. – ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
3 จัดแผนปฏิบัติการ/โครงการ เม.ย. – ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....10,000........ บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน  1,800     บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย  3,000     บาท   

8.3 ค่าวัสดุ  6,200        บาท    
8.4 ค่าครุภัณฑ์  -     บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 แผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                                    
            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
...........………………………… 

( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการ           

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิศารัตน์  เสมอ หัวหน้างาน วางแผนและงบประมาณ ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       ✓โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านท่ี  
 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ที ่ 1.1 มีนโยบายน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคล่ือนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี       
ท่ีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนท่ี สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การวางแผนการปฏิบัติงาน โครงการกิจกรรมในสถานศึกษาถือเป็นเรื ่องสำคัญในการดำเนินการ

ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการ

ดำเนินงานท่ีจะช่วยใหระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไวโดย

รวบรวมข้อมูลตามระบบงานเช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงานแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน

การปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัด

ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาและการติดตามผลนั้นจะต้องดำเนินการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการดำเนินงาน / โครงการ ตามแผนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 

2555 – 2569  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.2 เพื่อวางแผนการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

1. ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

2. การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำได้ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

6.2 เชงิคุณภาพ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีความรู ้ความเข้าใจในการเขียน

แผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี 
1 ติดตามสรุปผลแผนปฏิบัติการ/โครงการ เม.ย. – ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.....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 ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ดำเนินงานไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1 สรุปแผนปฏิบัติการ/โครงการประจำปีงบประมาณ 2566                                   
            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………… 

( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการ           

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 
วิทยาลัยเทคนิคเชยีงคำ 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายวชิรพันธุ์  บรรลือ ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการแนะแนวสัญจร 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายอรุชา ซาวหล้า งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้มีนโยบายจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ และเพื่อเป็นการประสานงานความเข้าใจ ให้

คำปรึกษาแก่นักเรียนในการศึกษาต่อสายอาชีพ อันจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้ามาศึกษาต่อใน

วิทยาลัยฯ พร้อมทั ้งชี ้แนะแนวทางเลือกประกอบอาชีพที ่เหมาะสมในโอกาสในอนาคต ตลอดจนเป็นการ

ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนมัธยม 
5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   20  โรงเรียน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนท่ีกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน  2566 สถานที่   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี 

อำเภอเชียงคำและพื้นท่ีใกล้เคียง 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  8,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   8,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน มีความเข้าใจการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น 
9.2 เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าสมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ                        

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม         
  
      
                        

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรุชา ซาวหล้า) (นายอรุชา ซาวหล้า) ( นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
        ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
                          ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                  (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า  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 2  ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็น

วิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเบ้ืองต้นท่ีทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร รู้จักบุคลากรของ
วิทยาลัย รู้จักสถานท่ีต่าง ๆ และทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษาในสายอาชีพ อีกท้ังเข้าใจ
ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการวัดผลประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ระเบียบงานปกครอง 
ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูท่ีปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุข
ท่ีได้เข้ามาศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
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5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ปี

การศึกษา 2563 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ    งบดำเนินงาน 
งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน         ✓ งบรายจ่ายอื่นเป็นเงิน 

งบประมาณท้ังส้ิน  96,000  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันท่ีดำเนินโครงการ) 
 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   96,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ทำให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม

จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
                           
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรุชา ซาวหล้า) (นายอรุชา ซาวหล้า) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
  ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
             ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

      
                    
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
         ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
                 (นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการปัจฉิมผู้สำเร็จการศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า  งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่าย พัฒนากิจการนกัเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปศึกษาต่อสถานบัน

อุดมศึกษาหรือทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ซึ่งจะต้องทำงานและเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ๆ 
ในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนท่ีจะออกไปศึกษาต่อหรือทำงานในสถานประกอบการ ใน
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จึงมีความสำคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อม
ทางด้านจิตใจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจก่อนท่ีจะจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนิน

ชีวิตในสังคม 
5.2 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้แนวคิดในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
5.3 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
-- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลการศึกษาและอาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  57,000  บาท  ได้แก่  

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   57,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู้การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตใน

สังคม 
9.2 ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายอรุชา ซาวหล้า) (นายอรุชา ซาวหล้า) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหล้า  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 2  ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สำเร็จ

การศึกษาและระบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบหรือประเมินการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของศิษย์เก่า แม้ว่าจะ
สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมเพื่อให้มีงานทำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การติดตามการมีงาน
ทำ และการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาว่าได้ทำงานตรงตามบทบาทหน้าที่หรือไม่ สอดคล้องกับความต้อวงการ
มุ่งหวังการผลิตหรือไม่ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง การตรวจสอบเครือข่ายทางสังคมของสถานศึกษาว่ามีศิษย์เก่า
กระจายอย่างในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และดำรงตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ และมีความสำเร็จก้าวหน้า
มากน้องเพียงใด งานแนะแนวอาชีพฯ จึงจัดทำโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงาม
และศึกษาปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อทราบและได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
5.2 เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา 
5.3 เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแนะนำ และนำมาเป็นข้อมูลการวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนต่อไป 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ได้ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แนะนำ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
9.2 ทราบปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา และให้ความช่วยเหลือให้ผู้สำเร็จการศึกษา

มีงานทำ 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
              
                           

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

     (นายอรุชา ซาวหล้า)            (นายอรุชา ซาวหล้า)          (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
         ( นายบันฑิต  ใจกล้า ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

1. ผู้รับผิดชอบ นายอรุชา ซาวหหล้า งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. 1 และปวส. 1 ของวิทยาลัยฯ เป็น

วิธีการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบแนวการปฏิบัติตัวสำหรับการเป็น
นักเรียน นักศึกษาใหม่  รู้จักบุคลากรของวิทยาลัย  สาขาวิชาที่เปิดสอน รู้จักกฎ ระเบียบเบื้องต้นในการเป็น
นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการวัดผลประเมินผล กฎเกณฑ์ระเบียบท่ีต้องปฏิบัติ 
ระเบียบงานปกครอง ทุนการศึกษาสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการ 
สร้างความสัมพันธ์กับครูท่ีปรึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความสุข
ท่ีได้เข้ามาศึกษาท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ปี

การศึกษา 2566 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ 2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  32,000  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันท่ีดำเนินโครงการ) 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   32,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ทำให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนสายอาชีพ และทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
9.2 ทำให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ และมีคุณธรรม

จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม    
                                         

 ……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

………………………………… 
(นายอรุชา ซาวหล้า) (นายอรุชา ซาวหล้า) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 
 
        
      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 
                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 
         ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 
        ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 
 

ผลการพิจารณา 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญฐี   วิชัยยา  งาน   ครูท่ีปรึกษา  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  ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และการดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ 
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง
กับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรยีน 
นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ
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นักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ท่ีบ้าน เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือท่ีดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมต่อไป 
 งานครูที ่ปรึกษาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มากขึ้น 
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูท่ีปรึกษาและรับทราบแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

5.3 เพื่อส่งเสริมผนึกกำลังความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนกัเรียน 

นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 800 คน 

 - ครูท่ีปรึกษา จำนวน 44 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 5 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา   เดือน พ.ค.-มิ.ย 2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000  บาท    

 8.1  ค่าตอบแทน    -       บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย              7,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์    -          บาท 
 
 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
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9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 800 คน และครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 คน 
9.2 ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดี และลดปัญหาการออกกลางคัน ร้อยละ 60 

9.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                      

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
     ……………………………………………. 

(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา)            (นายบัณฑิต   ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ  

นักเรียนนักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ   นายบุญฐี   วิชัยยา    หัวหน้างาน   ครูท่ีปรึกษา  ฝ่าย   พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และการดำรงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ต้องมีการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครู และ 
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โดยสถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น 
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง
กับครูที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรยีน 
นักศึกษา ในด้านการเรียน อุปนิสัย การคบเพื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ
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นักเรียน นักศึกษาขณะอยู่ท่ีบ้าน เพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือท่ีดีในการช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมต่อไป 
 งานครูท่ีปรึกษาจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านครอบครัว สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ
ของนักเรียน นักศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาและ
เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
5.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านต่างๆ ร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจาก

สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 

 - ครูท่ีปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ไขปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  เย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียง
คำ  

7.2 กิจกรรม โฮมรูม  ประจำปีงบประมาณ  2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                งบรายจ่าย
อื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
9.2 ครูท่ีปรึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม        
 
   

 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 

 
 

…………………………………………. 
(นายบุญฐี   วิชัยยา) (นายบุญฐี   วิชัยยา)           (นายบัณฑิต   ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

 

 

 

 



275 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(Fix it center – จิตอาสา) 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว   หัวหน้างาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่าย  พัฒนากิจการฯ   
2. ลักษณะโครงการ    √  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน และพัฒนาแอฟพลิเคชั่น “ช่าง

พันธ์ุ R อาชีวซ่อมทั่วไทย” 
การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  19 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 
2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะท่ี 1 ซึ่งมีภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้  ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันท่ี 



276 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการต่อเป็นระยะท่ี  2 
โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นลำดับ ต้นๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการศึกษาและ   การเรียนรู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นำเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอด
ความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการนำร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ 
ขยายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่ัวประเทศ 
          เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีศักยภาพการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการ จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
มีกิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ 
โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัด
อบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยครูนำนักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า
และส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการ
สอน เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็น
การช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่  
Thailand 4.0 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center Thailand 4.0)  
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อ       ชุมชน 

(Fix It Center Thailand 4.0) 
5.3เพื่อบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา 
5.4 เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 

ท่ี รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  1  ศูนย์ ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อม 

สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 

และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 

ระดับดีขึ้นไป  

2 ครู  ทุกสาขาวิชา ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้ 

กับการทำงาน (Work Integrated Leaning : 

WIL) สร้างจิตอาสานำวิชาชีพบริการวิชาชีพ

ชุมชน  

3 นักเรียน นักศึกษา  

 

100 คนต่อ

ศูนย์ 

 

นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) นำ 

วิชาชีพไปบริการชุมชน  

4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม  200 คน/ศูนย์ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน

การ ซ่อม  

5 ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ  

ช่างชุมชน  

30 คน/ศูนย์ 

5 คนต่อศูนย์ 

สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ 

การเป็นผู้ประกอบการ  

ช่างชุมชนมีความรู้ ความสามารถและทักษะใน 

การสร้างอาชีพ  

6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 

5 ผลิตภัณฑ์/

ศูนย์ 

 

ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม เพื่อขยาย

โอกาส ในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐาน

การรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์  

7 หมู่บ้าน  

 

5 หมู่บ้าน/

ศูนย์ 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการ 

ค่าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป  

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 สถานท่ี   เขตพื้นท่ี อำเภอเชียงคำ  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566  
7.3 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 
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ท่ี กิจกรรมหลัก ปี 2565 ปี 2566 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกคำส่ัง    /          
3 ดำเนินงานตามแผน    / / / / / / / /  
4 สรุปและรายงานผล            / 

 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
- วัสดุบริการงานซ่อม     125,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน      40,000  บาท 
- ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิด และรายงาน    9,000  บาท 
- ค่าวัสดุบริการสร้าง     20,000  บาท 
- ค่าวัสดุบริการพัฒนา     20,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และวัสดุดำเนินงาน 17,800  บาท 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง     9,200  บาท 

รวม     250,000 บาท 
  (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้รับการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ     
ชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)  
       9.2 คณะทำงานและนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่  Thailand 4.0 
       9.3  ผู้ออกปฏิบัติงานมีจิตสำนึกท่ีดีในการบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
                                                  

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว)                         (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (Education to Employment) 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว  หัวหน้างาน  โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่าย  พัฒนากิจการ   
2. ลักษณะโครงการ    √  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ขับเคล่ือนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 3 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล 

ชุมชน องค์การต่างๆ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียน มีการจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือ

ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

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

ขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุก
ระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ
สู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
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ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีงบประมาณ 2566  ขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนท่ัวไปและผู้สนใจพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

5.2  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนครวามรู้ ทักษะฝีมือ 
5.3  เพื่อเป็นการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
5.4  เพื่อสร้างความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.5  เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ในด้านการอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนประชาชนและผู้สนใจท่ัวไปได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน  1,000  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ความ

เสมอภาค ความเท่าเทียมอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 สถานท่ี   เขตพื้นท่ี อำเภอเชียงคำ  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566  
7.3 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ปี 2565 ปี 2566 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกคำส่ัง    /          
3 ดำเนินงานตามแผน   / /         
4 สรุปและรายงานผล     / /       

 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
- ค่าวัสดุฝึก      240,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร       450,000 บาท 
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- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      50,000  บาท 
รวม     740,000 บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ประชาชนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝีมือ 
9.2 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
9.3 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริม สงเคราะห์และพัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาด 
9.4 ผู้เช้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติตนทางด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมอย่างท่ัวถึง  
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
                                               

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว)                         (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่  2566  “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายจักรกริช  กิ่งแก้ว  หัวหน้างาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน                             
2. ลักษณะโครงการ    √  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจำ 
โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 4 ขับเคล่ือนศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 

เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู ้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู ้ มีทักษะและ การ

ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์

ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าท่ี ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
 

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

ขับเคล่ือนสู่ไทยแลนด์ 4.0"  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุก
ระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ
สู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู ้สอน พัฒนาระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
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แข่งขันพัฒนาผู้ประกอบการ /เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้นงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงทำโครงการศูนย์
อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่  2566 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริหารวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อบริการด้านความรู้แก่ประชาชน 

5.2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
5.4 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการให้ผู้ปฏิบัติงานในการทำความดีด้วยหัวใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

จำนวนประชาชนท่ีมีปัญหาของยานพาหนะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
6.2 เชิงคุณภาพ 

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและการบริการตรวจเช็คยานพาหนะในระหว่างการเดินทาง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 สถานท่ี   เขตพื้นท่ี อำเภอเชียงคำ  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

7.2 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566  
7.3 กิจกรรมข้ันตอนดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ปี 2565 ปี 2566 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกคำส่ัง    /          
3 ดำเนินงานตามแผน   / /         
4 สรุปและรายงานผล     / /       

 

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
- วัสดุบริการงานซ่อม     20,000 บาท 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน      30,000 บาท 
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- ค่าดำเนินงานศุนย ์       8,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     30,000 บาท 

รวม     88,000 บาท 
  (เรียงตามลำดับตามหมวดเงิน คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ) 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ประชาชนได้รับบริการด้านความรู้ 
9.2 ประชาชนได้รับการบริการด้านวิชาชีพช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้กับสถานการณ์จริง 
9.4 นักเรียน นักศึกษาตระหนักในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
9.5 ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในการบริการวิชาชีพด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
- การสังเกต      
                                                  

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(นายจักรกริช  กิ่งแก้ว) (นายจักรกริช  กิ่งแก้ว)                         (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

          ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

    อนุมัติ 

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

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง พูลเพิ่ม) 
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โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาว ปิยะสตรี ปุกคำ หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5  ขับเคล่ือนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทำให้คนเรามีความสนใจท่ีจะดูแลสุขภาพ

แม้กระทั้งเด็กและเยาวชนที่จะในการดำเนินชีวิตประจำวันและในอนาคต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

เห็นคุณค่า ให้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างการและจิตใจ ครอบครัว สังคม รู้จักป้องกันตนเองจาก

โรคภัยที ่สามารถป้องกันได้มีความภูมิใจในตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และโรคภัยต่าง ๆ รวมท้ัง

วิธีการป้องกัน 
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 5.2 นำความรู้ท่ีได้รับจากผลการตรวจสุขภาพและสารเสพติดไปปฏิบัติตน และแนะนำผู้อื่นให้ห่างไกลจาก
ภัยท่ีจะทำ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดและสามารถปฏิบัติตนได้ในชีวิต ประจำวัน

ถูกต้องไม่สุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคต่าง ๆ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษา จำนวน 685 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด และสามารถปฏิบัติตนใน

ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไม่สุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคต่าง ๆ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

งบอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน                   ✓งบรายจ่ายอื่น 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  102,750  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันท่ีดำเนินโครงการ)  

 8.1  นักเรียน นักศึกษา จำนวน      X  100              102,750   บาท             
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้รับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด         
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
                           

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ) (นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ)         ( นายบัณฑิต  ใจกล้า )                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  

นักศึกษา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

      ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

             ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

       ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                          (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาว ปิยะสตรี ปุกคำ  หัวหน้างาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนฯ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         ✓     โครงการตามภาระงานประจำ 
                  โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 5 ขับเคล่ือนศูนย์ความปลอดภัย สอศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี สื ่อสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดปัญหากับ

นักเรียน นักศึกษาในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต ไม่เป็นภาระของสังคม รู้จักการดูแลสุขภาพ สามารถตัดสินใจหรือปฏิเสธส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา
กับตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมต่อศีลธรรมจรรยา และ
ประเพณีอันดีงาม ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง 
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5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และส่งเสริมสุขภาพให้กับ นักเรียน นักศึกษาท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้รับการคุ้มครอง ความปลอดภัยจากการทำ

ประกันอุบัติเหตุ และมีสุขภาพร่างการแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ความรู้เข้าใจ มีทักษะในการดูและตัวเองได้อย่าง
ปลอดภัย 

6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 685 คน ได้รับการคุ้มครองความ

ปลอดภัยจากการทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2566 และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นใจใน
คุณภาพชีวิตท่ีดี        
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน              รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   ✓  เงินงบประมาณ             งบดำเนินงาน 
            งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  171,250  บาท  ได้แก่ (เบิกเท่าจำนวน นร. นศ.  ณ วันท่ีดำเนินโครงการ)  
 8.1  นักเรียน นักศึกษา จำนวน 685 X  250.-          เป็นเงินท้ังส้ิน    171,250   บาท             
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 685 คน ได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ
และได้การคุ้มครองตามกฎหมาย                        
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.………………………………… 

(นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ) (นางสาวปิยะสตรี ปุกคำ)         ( นายบัณฑิต  ใจกล้า )                           
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  

นักศึกษา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

           ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

           ไม่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ ..................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

        ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

         อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

                          (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ วันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6  
1. ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  เวียงคำ 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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ลูกเสือทั่วประเทศจะจัดพิธีวางพวงมาลาตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีพระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ คณะลูกเสือ
แห่งชาติก็ได้จัดพิธีในส่วนกลางท่ีลานอนุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี โรงเรียนต่าง ๆ ก็จัดพิธีวางพวงมาลาในโรงเรียน 
งานลูกเสือ แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เห็นความสำคัญในกิจกรรมนี้ จึง
เห็นควรให้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อถวายความจงรักภักดี เชิดชูเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  2566  สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                 720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี        2,280  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด  ประจำปีการศึกษา 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  เวียงคำ งาน  กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีแนวคิดเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นระเบียบวินัย ทุก ๆ ปี คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดให้มีการ
สวนสนามและปฏิญาณตนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้เห็นความสำคัญ เนื่องจากเป็น
การเผยแผ่เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนากิจการลูกเสือไทย จึงจัดให้ลูกเสือ-
เนตรนารีในโรงเรียนได้มีการถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ปัจจุบัน 
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5.2 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5.3 เพื่อสืบเนื่องประเพณีท่ีดีนี้ให้ดำรงอยู่ในกิจการลูกเสือ-เนตรนารีต่อไป 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  วันท่ี  1  กรกฎาคม  2566   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์                 720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี        2,280  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 200 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                                     ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                                     ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                                    ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน Day Camp พิธรีับเตรียมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ  และประดับแถบสองสี  กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2566 

1. ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  เวียงคำ  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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่และ

ลูกเสือวิสามัญ อาจสอบวิชาพิเศษได้ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้วิชาเหล่านี้มุ่งหมายให้ลูกเสือ ได้แสดงออก ซึ่งทักษะ
และความสนใจของตนเอง เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมกับลูกเสืออื่น ๆ  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือ 
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5.2 เพื่อให้ลูกเสือได้แสดงซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  วันท่ี  16  ตุลาคม  2565  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566  นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้รับ

ความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน    สถานที่  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์        720   บาท 
8.2 ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษ   170 คน x 10 บาท   2,000   บาท 
8.3 ค่าอื่น ๆ                   280   บาท             

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายสิทธิชัย  เวียงคำ) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 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 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา )    

 

 

      ลงช่ือ....................................................กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ....................................................กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 
โครงการอบรมนายหมู่ถาวร  กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2566 

1. ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  เวียงคำ  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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือในการให้ความรู้แก่นายหมู่ลูกเสือ 

เพื่อช่วยให้นายหมู่ลูกเสือเป็นผู้นำที่ดีต่อหมู่ลูกเสือและกองลูกเสือ ดังนั้น การฝึกอบรมที่มุ่งทางด้านการแก้ไข 
ปรับปรุง เสริมสร้าง และพัฒนาให้นายหมู่ลูกเสือแต่ละคน มีศักยภาพจัดการและประสานกิจกรรมของลูกเสอืใน
หมู่ของตนให้มีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีภาวะผู้นำ 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
5.3 เพื่อสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
5.4 เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี พี่เล้ียงโลเวอร์ ระดับช้ัน ปวช.2,3 จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอบรมภาวะผู้นำ และนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม  วันท่ี  เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  4,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์          720  บาท 
8.2 ค่าเครื่องปัจฉมังสาหาร,พวงมาลัย ดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี  2,080   บาท 
8.3 ค่าเครื่องหมายลูกเสือ แถบนายหมู่  60 แถบ x 20 บาท   1,200   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน จำนวน 40 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
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 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 
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โครงการ กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกอง และประดับแถบสามสี   
กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  2566 

1. ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  เวียงคำ 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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  

นักเรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตาม
สภาพจริง ให้กับผู้เรียน และเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  มีความอดทน  ความสามัคคี             

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าพิธีประจำกอง และประดับแถบ 3 สี 
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญตามหลักสูตร 
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5.3 เพื่อสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน และการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ครบถ้วนตามหลักสูตร 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการอยู่ค่ายพักแรม และนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ตุลาคม  2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้สถานศึกษา (บกศ.) 10,000   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20,000   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  90,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าท่ีพัก             2,000  บาท 
8.2 ค่าเบ้ียเล้ียงครู  40 คน x 240 บาท x 3 วัน        28,800  บาท 
8.3 ค่าเบ้ียเล้ียงนักเรียน 20 คน x 210 บาท x 3 วัน       12,600  บาท 

 8.4 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์              600  บาท 
8.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำฐาน เกมส์ แถบสี และนันทนาการ เป็นเงินท้ังส้ิน      46,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 จำนวน 170 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากการ  อยู่ค่ายพัก

แรม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายวชิรพันธ์  บรรลือ) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                                                                ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 

                                                                ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                                                               ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ   นายโอภาส  ยิ้มใหญ่   งานกิจกรรมนักเรียน 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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐาน   ความ

เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วง
ชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลง อันซับซ้อน        ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม การจัดกิจกรรมหรือชมรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพื่อ
สนองความต้องการของเด็ก ในด้านการเข้ากลุ่มและเรียนรู้พฤติกรรมสังคมท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับถือ
วีรบุรุษ เป็นการแสวงหาแบบอย่างเพื่อดำเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ นอกจากความเปล่ียนแปลงท้ัง    4 ด้านแล้ว วัยรุ่น
ยังมีธรรมชาติความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความต้องการความรักในทุก
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รูปแบบในฐานะ  ที่เป็นผู้ให้และผู้รับ ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเป็นอิสระ ได้รับการยกย่อง มี
ชื่อเสียงมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง ต้องการเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบ
หลงใหลใฝ่ฝัน ต้องการประสบการณ์ใหม่ ๆ ส่วนมากเป็นความอยากลองและอยากเรียนรู้ในส่ิงแปลกใหม่ท่ีตนเอง
ไม่เคยกระทำมาก่อน ต้องการความปลอดภัยและมั่นคง อยากพึ่งพาตนเองได้มีความฝันและมีจุดมุ่งหมายใน
อนาคต สนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเป็นของใหม่และมีประโยชน์ ดังนั้นทางงานฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษาจึงเห็นควรจัดทำโครงการ To be number one ในสถานศึกษาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าท่ี ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และ

กิจกรรมสำคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ 
5.2 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด 
            5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

5.4 เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของทางวิทยาลัย 

5.5 เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร้อยละ  80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - สามารถสร้างความ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าท่ี ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และ
กิจกรรมสำคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาแกนนำและ
สมารถสร้างเครือข่าย TO Be Number one  ท่ีมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  23,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน    10,000     บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย     5,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     8,000    บาท    
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินงาน บทบาทหน้าท่ี ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และ

การดำเนินกิจกรรมสำคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา
แกนนำ 

9.2 สามารถสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ท่ีมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม                            
 
  

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ  ............................................ กรรมการ 

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

     (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 

1. ผู้รับผิดชอบ นายโอภาส  ยิ้มใหญ่   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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การไหว้ครูเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาแต่เดิมสมควรที่จะอนุรักษ์ปลูกฝังแก่เยาวชนให้รู้จัก
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ เพื่อให้เห็นคุณค่าและสร้างทัศนคติที ่ดีกับประเพณีไหว้ครูและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและ
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงขอเสนอ
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติสืบไป 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในประเพณีอันดีงาม  
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะผู้บริหารและครูท่ีปรึกษา จำนวน   47   คน 
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 710 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2566   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย              9,600    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              1,100    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อครู อาจารย์ มีความตระหนักในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 9.2. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.3. คณะผู้บริหารและครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อละ 100 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม             
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

………………………………… 
(นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์ คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ  ................................................. กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ ค่ายผู้นำอาชีวศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบ นางจริยา  วงค์จันทร์ตา  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 2 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ 
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถน ำ
ผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการท่ี
สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิ
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ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ี
สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ใน
รูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการและแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพท่ีดี กล้า
แสดงออก 
 5.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

ได้มีการพัฒนา จำนวน 60 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก 

 - นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
……………………………… 

(นางจริยา  วงค์จันทร์ตา) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ ชมรมวิชาชีพ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายโอภาส  ยิ้มใหญ่  งานกิจกรรรม นักเรียนนักศึกษา   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 ยกระดับความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษารัฐและ
เอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาให้

นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ  

กล้าคิด  กล้าทำ  กล้านำ  กล้าเปลี่ยน  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีและมีความสุข 
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 5.2  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเป็นคนดีและมีความสุข และเป็นคนเก่งและมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ.2566   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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  ยิ้มใหญ่   ) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่   ) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ..................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ...................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
1. ผู้รับผิดชอบ นายโอภาส  ยิ้มใหญ่ งานกิจกรรม 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 เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์เป็น

สิ่งจูงใจทำให้นักเรียน นักศึกษาขาดเรียนน้อยลง นักเรียนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ ยอมรับและชมเชยผู้ มีความสามารถมากกว่า ดังนั้นทางงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ
นี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุก คนได้ออกก าลังกาย มีสุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ลดอัตราการขาด
เรียน  
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักสามัคคีในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา 
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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   วันท่ี  28  ธันวาคม  2566   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  240,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน     2,000    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย        -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ             238,000  บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2566 
9.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง                       

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม                             
 
 

 
…………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

     (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                 ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                         ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ ประชุมวิชการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางจริยา  วงค์จันทร์ตา 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 1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังโรงเรียน 
สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ    ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย และสามารถนำผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
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และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ี
สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ   ใน
รูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และให้มีการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยกำหนดให้มีการ 
ประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก  

ดังนั้น ทางองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จึงได้จัดทำโครงการ 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ วิชาชีพทักษะพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้มี
การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
หลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะ การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของสมาชิกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
หรือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก 
 5.2 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- สมาชิก อวท. แสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
- สมาชิก อวท. ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง มิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2566   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  12,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
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 8.2  ค่าใช้สอย              9,000    บาท   
8.3  ค่าวัสดุ   3,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 สมาชิกการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หรือการเสนอผลงานของสมาชิกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าของสมาชิก 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางจริยา  วงค์จันทร์ตา) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                   ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
1. ผู้รับผิดชอบ นางจริยา  วงค์จันทร์ตา งานกิจกรรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา                           

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ 
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำ
ผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการท่ี
สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ี
สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ใน
รูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง 
 5.2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
 5.3 เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ัง 
สถานศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ทุกสาขางาน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายก อวท. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 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.2566   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิคเชียง

คำ 

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

  งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   2,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ 
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะด้านการเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพท่ีดี กล้าแสดงออก 
9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
                          
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางจริยา  วงค์จันทร์ตา) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

       (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นางจริยา  วงค์จันทร์ตา 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 2 ยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ 
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำ
ผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการท่ี
สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ี
สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบ
การเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน  โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ใน
รูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบยีบ 
วิธีการและแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้เป็นสมาชิกของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ 

สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ร้อยละ 100 
6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคต

แห่งประเทศไทย  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ.2566   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  1,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน         -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย         -    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ   1,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -    บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไป
ตาม 
ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคต
แห่งประเทศ 
ไทย   
 9.3 นักเรียน นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และไม่ทุจริต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
 
                           

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางจริยา  วงค์จันทร์ตา) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                ( นายกรวิชญ์ คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ.................................................... กรรมการ 

                ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการ เตรียมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 
1. ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยา ใจกล้า 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 1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นชอบในการประกาศใช้ระเบียบองค์การวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ 
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสามารถนำ
ผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นการท่ี
สำคัญในการพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวิ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิ ชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา ท่ี
สำเร็จ การศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบคู่
ไปกับการเรียน  โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีการและแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ให้เป็นระบบ มี
มาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับ เหรียญทอง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผลการดำเนินกิจกรรม ใน
ระดับเหรียญทอง 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข                                                                                                                                                       

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ.2565   สถานที่   วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  15,000  บาท  ได้แก่ 

 8.1  ค่าตอบแทน          -    บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย               2,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ              13,000   บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์                    -    บาท 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพฯ เป็นไป

ตามระเบียบ  
วิธีการ และแนวปฏิบัติ ขององค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

9.2 ผ่านการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับ 
เหรียญทอง    

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                        

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นางจริยา  วงค์จันทร์ตา) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                 ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
1. ผู้รับผิดชอบ นายโอภาส  ยิ้มใหญ่  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 เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีริเริ่มมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีให้
มีการดำเนินการสำรวจ รวบรวม ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ.
2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อและมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเกิดขึ้น
ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ.2539 พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พะเยา เมื่อปี พ.ศ.2551 พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ.2552 และพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
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 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานกิจกรรม 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นกัศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5.3 เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นกัศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 5.4 เพื่อจัดทำห้องเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 ห้อง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 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. 2565 - สิงหาคม พ.ศ.2566   สถานที่  วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน ได้สนอง

พระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  

9.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน ได้

ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในวิทยาลัยและชุมชน 
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9.3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทุกคน มีส่วน

ร่วมในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
..………… …………………… 

(นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                   ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

        (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1. ผู้รับผิดชอบ   นายเดชณรงค์  สนชาวไพร  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 เสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล

กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว 
ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมการพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
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จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาดำเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ี
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคม
ท่ีผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่างๆเหล่านั้นได้ 

ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความ

ปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง

อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ 

มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา  

มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ เป็นแนวทางการดำเนินงานทางงาน

ปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็น ท่ีทาง

โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจาก

ส่ิงเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 5.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
          5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุข ปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นท่ี 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100 % 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 
 - นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 

- นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
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เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  20,000  บาท  ได้แก่   
 8.1  ค่าตอบแทน         -        บาท  
 8.2  ค่าใช้สอย     10,000    บาท   

8.3  ค่าวัสดุ     10,000    บาท    
8.4  ค่าครุภัณฑ์         -      บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ

อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9.2 สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
9.3 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำตำบล 

ในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม                             
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
…………………………………… 

(นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) (นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ........................................................ กรรมการ 

                           ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

               ( นางสาวนิศารัตน์  คำมา ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

    (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
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โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายโอภาส  ยิ้มใหญ่  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 1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคนท่ีร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
จึงเป็นหน้าท่ีสำคัญของวิทยาลัย ฯ ท่ีจะต้องกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักและเทิดทูนสถาบันของ
กษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึด
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต วิทยาลัย ฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง 
ๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกจากนั้นในวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิทยาลัย ฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถท้ังใน
ด้านการแสดง ผลงานทางนิทรรศการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 



352 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 5.3  เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  วิทยาลัย ฯ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 700 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แต่ละกิจกรรมไม่

น้อยกว่า       ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - นักเรียน นักศึกษา มีความรักเทิดทูนต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 กิจกรรม   ดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ.2566   สถานที่ วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ 

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

 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  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 มีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการดำรงรกัษาสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป 
 9.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม          
 
                            

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
.........… ………………………… 

(นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายโอภาส  ยิ้มใหญ่) (นายบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                   ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ.................................................. กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

                ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

         (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

 

 

 

 



355 

 

  คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

Chiang Kham Technical College 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานกลุ่มเครือข่ายงานปกครองในพื้นท่ีอำเภอเชียงคำ 

1. ผู้รับผิดชอบ   นายเดชณรงค์  สนชาวไพร  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 1 ยกระดับอาชีวศึกษาระดับทวิภาคี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสังคม 

สถานศึกษาปลอดภัย ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 

พันธกิจของวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงคำ 

พันธกิจที ่1 พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี ของตนเอง
ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ท้ังด้านการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล

กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในทางลบ ปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ อันเนื่องจากความแตกแยก ความไม่อบอุ่นของคนในครอบครัว 
ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมการพัฒนา
นักเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
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จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาดำเนินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ี
มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคม
ท่ีผู้ปกครอง ครู ต้องเข้าไปช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่างๆเหล่านั้นได้ 

ท้ังนี้เพื่อช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามติดตามนักเรียนและมาตรการความ

ปลอดภัย เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่ง

อบายมุขรอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ 

มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการ 

เป็นแนวทางการดำเนินงาน 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหายาเสพติดท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 5.2  เพื่อร่วมวางแผนงานในการดูแลผู้เรียนด้านยาเสพติด 
 5.3  เพื่อลดปัญหาผู้เรียนไม่ให้ผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
- มีกลุ่มเครือข่ายงานปกครอง โรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 4 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 - มีการสร้างเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียน และวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้เรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด 

 - มีแผนการดำเนิน ร่วมกันในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 กิจกรรม   ประจำปีงบประมาณ  2566  สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน     รายได้สถานศึกษา (บกศ.)   เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

8.3  ค่าวัสดุ             5,000    บาท    
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด                        

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
- แบบสอบถาม                             
 
 

 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
………………………………… 

(นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) (นายเดชณรงค์  สนชาวไพร) (นาบัณฑิต  ใจกล้า) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานปกครอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
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ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

             ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

                  ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และภารกิจ 

 

        

      ลงช่ือ................................................... ประธานกรรมการ 

                  ( นายกรวิชญ์  คำมา ) 

 

 

      ลงช่ือ....................................................... กรรมการ 

                  ( นายบัณฑิต  ใจกล้า ) 

                         

 

 

      ลงช่ือ................................................... กรรมการ 

              ( นางสาวนิศารัตน์  เสมอ ) 

 

ผลการพิจารณา 

          อนุมัติ 

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

 

 

     ลงช่ือ................................................... ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

   (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 

 

 

 

 





 

คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
                                                         ท่ี ๒๖๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
................................................................................................................................................ 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ               
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โดยให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล แผนกลยุทธ์สถานศึกษา และ  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง
สอดคล้องการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน   ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นการลดโอกาส และผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต          
ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

 อาศัยอำนาจตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมอบอำนาจให้
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 ๑.๑ คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
       มีหน้าท่ี  ท่ีปรึกษา ส่งเสริม เสนอแนะ และสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  

และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
  ๒. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
            ๒.๑  นายสมปอง  พูลเพิ่ม          ประธานกรรมการ 
            ๒.๒  นายบัณฑิต  ใจกล้า                                                 กรรมการ 
           ๒.๓  นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา                                                กรรมการ 

๒.๔  ว่าท่ี ร.ต.ดิเรก  เหมืองทอง                                       กรรมการ 
๒.๕  นายกรวิชญ์  คำมา                                             กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                   

มีหน้าท่ี  ให้คำปรึกษา ส่งเสริม เสนอแนะ และสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

/๓. คณะกรรมการ... 
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 ๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายกรวิชญ์  คำมา ทำหน้าท่ี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ          ประธานกรรมการ                                             
   ๓.๒ นายอรรถพันธ์  ทะปัญญา   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์/       กรรมการ 
                                                 หัวหน้างานอาคารสถานท่ี         
 ๓.๓ นายไกรฤกษ์  อะโนโพธิ     หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง      กรรมการ 
               ๓.๔ นายนันท์  ก้อคำ              หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/      กรรมการ 

                          หัวหน้างานบุคลากร 
       ๓.๕ นายจตุรงค์  อุปะละ         หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน        กรรมการ 
      ๓.๖ นายกรวิชญ์    คำมา         หัวหน้าพัสดุ                กรรมการ 
      ๓.๗ นางสาวอรวรรณ  แสงดาว  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน /   กรรมการ
                       หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                         
      ๓.๘ นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่      หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์           กรรมการ
  ๓.๙ นายสุเมธ  พิทักษ์วงศ์        หัวหน้างานความร่วมมือ                          กรรมการ 
      ๓.๑๐นายชัชพิสิฐ  พันธนะวาทิน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/                  กรรมการ 
                   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
                    ๓.๑๑ นายอิทธิพล  พูลคำ          หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน      กรรมการ 
                    ๓.๑๒ นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ   หัวหน้างานทะเบียน                                  กรรมการ 
                    ๓.๑๓ นายอรุชา  ซาวหล้า         หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ /                       กรรมการ 
              หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    
                    ๓.๑๔ นางสาวปิยะสตรี  ปุกคำ    หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา       กรรมการ 
                    ๓.๑๔ นายเดชณรงค์  สนชาวไพร หัวหน้างานปกครอง                   กรรมการ 
                    ๓.๑๕ นางพรพิสัย  สีเทา           หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด /         กรรมการ 
                        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
      ๓.๑๖ นายธันฐกรณ์  เตชะตน     หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      กรรมการ 
      ๓.๑๗ นางอรริมภา  คำมา          หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ                กรรมการ                                 
      ๓.๑๘ นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม        ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๑๙ นายพิชิตพงษ์  ปราบโรค       ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๐ นายวรันธร  กาต๊ิบ   ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๑ นายกัมปนาท  ภู่ทองหล่อ  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๒ นายวีราชัน  แสงศรีจันทร์  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๓ นายนฤเบศ  ขานเพราะ  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 

 
/๓.๒ นายสุริยา... 
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     ๓.๒๔ นายสุริยา  ขันทะตัน  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๕ นางจริยา  วงค์จันทร์ตา  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
        ๓.๒๖ นางสาวปรียาภรณ์  เวียงคำ  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๗ นางสาวจุฑาพิพย์  หงษ์สามสิบหก ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๘ นางสาววราลักษณ์  เสือเพชร ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๒๙ นายกันตภณ  วาวงศ์มูล  ครูพิเศษสอน        กรรมการ 
      ๓.๓๐ นางธมลวรรณ์  พงษ์นภัสสรณ์ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารท่ัวไป/              กรรมการ
                                                      เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร        
      ๓.๓๑ นางจงจิตร  บัวงาม   เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน       กรรมการ 
      ๓.๓๒ นางสาวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน       กรรมการ 
      ๓.๓๓ นางสาวธมณ  จอมแกว้  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
      ๓.๓๔ นายทรงกลด  ปัญญาใจ       เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูลฯ       กรรมการ 
     ๓.๓๕ นางสาววัชรากร  การะยศ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนากจิการฯ       กรรมการ 

      ๓.๓๖ นางสาวนัฐลดา  คำผ้ึง  เจ้าหน้าท่ีงานการบัญชี       กรรมการ 
      ๓.๓๗ นางสาวประวีณา  อบเชย  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ       กรรมการ 
      ๓.๓๘ นางสาวนิตยา  ใจกล้า  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ       กรรมการ 
      ๓.๓๙ นางสาววารุณี  ช่างแต่ง  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน       กรรมการ 
       ๓.๔๐ นางสาวนิศารัตน์  เสมอ           หัวหน้างานวางแผนฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔๑ นางสาวรุจิรา  จันทร์ฟู           เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานฯ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
                                            

 มีหน้าท่ี  พิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยดำเนินการ
ให้คณะครู และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแง่คิด และจัดทำโครงการ วิเคราะห์โครงการ  
ให้ เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล แผนกลยุทธ์สถานศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังสอดคล้องการพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เสนอต่อ
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
 
 
 
 

/ขอให้... 
 



- ๔ - 
 

  ขอให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับ
ทางราชการ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่ วันท่ี  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

                        

            (นายสมปอง  พูลเพิ่ม) 
            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 


