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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นี้ ได้จัดทําตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีนั้น งานวางแผนและ
งบประมาณ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติ ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2562 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานได้ โดยสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดําเนินงานตามแผนงาน   

งานวางแผนและงบประมาณ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ  2562  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ท้ายนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการเล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  2562  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 

ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ปก
ค าน า
สารบัญ
สว่นที ่1 บทน า 
 - วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และเปูาหมายบริการ ของ สอศ. 1
 - นโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ สอศ. 2
 - กรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 9
สว่นที ่2 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา
 - ปรัชญา/วสัิยทัศน์/พนัธกจิ/เปูาประสงค์ 11
 - จุดเน้นในการพฒันาสถานศึกษา และความโดดเด่น 12
 - มาตรฐานการอาชีวศึกษา 17
 - ประวติั ความเป็นมา และข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี 19
 - ข้อมลูบุคลากร 22
 - แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 29
 - ข้อมลูนักเรียนนักศึกษา 30
สว่นที ่3 แผนปฏิบตัริาชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 - สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีท่ีผ่านมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 34
 - ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 35
 - สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
 - โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม ่งานกจิกรรม 42
2 พฒันาส่ิงแวดล้อมภายในส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรม 44
3 เลือกต้ังคณะกรรมการองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกจิกรรม 46
4 ประกวดพานไหวค้รู งานกจิกรรม 48
5 พธิไีหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2562 งานกจิกรรม 50
6 แข่งขันกฬีา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ งานกจิกรรม 52
7 อบรมภาวะผู้น า เขียนแผนพฒันาผู้เรียน งานกจิกรรม 54
8 ถวายเทียนพรรษา และพฒันาวดัไทย งานกจิกรรม 56
9 เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 งานกจิกรรม 58

10 กจิกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  งานกจิกรรม 60
11 ปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ งานกจิกรรม 62
12 ท าบุญวนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลัยฯ งานกจิกรรม 64
13 ประเมนิชมรมดีเด่น งานกจิกรรม 66
14 เตรียมรับประเมนิมาตรฐาน อวท. ระดับกลุ่มจังหวดั งานกจิกรรม 68
15 ประชุมทางวชิาการองค์การวชิาชีพ แข่งขันทักษะวชิาชีพ งานกจิกรรม 70
16 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ งานกจิกรรม 72

สารบญั



  

 

 

17 แข่งขันกฬีาสีภายในต้านยาเสพติด งานกจิกรรม 74
18 วนัเด็กแห่งชาติ งานกจิกรรม 76
19 ประเมนิคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ งานกจิกรรม 79
20  กจิกรรม 5 ส แผนกช่างยนต์  งานกจิกรรม 80
21 อบรมขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมวนิัยจราจร งานกจิกรรม 82
22 ท าบุญแผนกสาขาวชิาชีพช่างยนต์ งานกจิกรรม 84
23 ช่างยนต์อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง งานกจิกรรม 86
24 แข่งขันฟตุซอล AUTO GAME คร้ังท่ี 3 งานกจิกรรม 88
25 อบรมมคัคุเทศก ์(พฒันาทักษะภาษาองักฤษ ปวช. ) งานกจิกรรม 90
26 อบรมมคัคุเทศก ์(พฒันาทักษะภาษาองักฤษ ปวส.) งานกจิกรรม 92
27 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ งานกจิกรรม 94
28 สอบมาตรฐานวชิาชีพช่างยนต์ ระดับปวช.3, ปวส.2 งานกจิกรรม 96
29 อบรมเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม ่ระดับ ปวช. งานกจิกรรม 98
30 อบรมเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม ่ระดับ ปวส. งานกจิกรรม 100
31  กจิกรรม  5 ส แผนกช่างโยธา 102
32 ศูนย์ช่าง Civil In KKNIC แผนกช่างโยธา 104
33 คัดแยกขยะ แผนกช่างโยธา 106
34 แข่งขันทักษะวชิาชีพงานปูน แผนกช่างโยธา 108
35 ท าบุญแผนกช่างโยธา 110
36 ศึกษาดูงาน แผนกช่างโยธา 112
37 อบรมพืน้ฐานงานปูกระเบือ้ง แผนกช่างโยธา 114
38 ฟตุซอลสานสัมพนัธฉ์ันท์พีน่้อง แผนกช่างกลโรงงาน 116
39 ตะกร้อสานสัมพนัธ ์แผนกช่างกลโรงงาน 118
40 ประกวดโฟล์คซอง และประกวดร้องเพลง แผนกช่างกลโรงงาน 120
41 ปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ แผนกช่างกลโรงงาน 122
42 พฒันาพืน้ท่ีริมหนองกองแกว้ แผนกช่างกลโรงงาน 124
43 พฒันาสถานท่ีส าคัญทางศาสนา แผนกช่างกลโรงงาน 126
44 มอบความสุขให้น้องๆ แผนกช่างกลโรงงาน 128
45 รับน้องปี 3 คืนสู่เหย้าชาวช่างกล แผนกช่างกลโรงงาน 130
46 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ณ โรงไฟฟาูน้ าพอง แผนกช่างไฟฟาูก าลัง 132
47  Big Cleaning Day แผนกช่างไฟฟาูก าลัง 134
48 สานสัมพนัธน์้องพี ่แผนกช่างไฟฟาูก าลัง 136
49 บ ารุงรักษาเคร่ืองมอืใช้ในชมรมวชิาชีพไฟฟาูก าลัง 138
50 แข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับสถานศึกษา  แผนกช่างไฟฟาูก าลัง 140
51 ไฟฟาูอาสาพฒันาชุมชน แผนกช่างไฟฟาูก าลัง 142
52 อบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมและดูแลคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 144
53 ศึกษาดูงานสาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 146
54 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพนัธน์้องพี ่สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 148

สารบญั (ตอ่)



  

 

 

 

55 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562 สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 150
56 เชิญวทิยากรอบรมนักเรียนนักศึกษา สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 152
57 อบรมการทดสอบวสัดุ สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 154
58 จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษาใหม ่สาขาวชิาการตลาด 156
59 แข่งขันทักษะวชิาชีพการตลาด 158
60 เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กบัผู้เรียนด้านวชิาชีพการตลาด 160
61 ดูแล ฟืน้ฟ ูบ ารุงรักษาต้นไมใ้นและนอกสถานศึกษา สาขาวชิาการตลาด 162
62 คุณธรรมยิ้มหวานไหวส้วย สาขาวชิาการบัญชี 164
63 สานสัมพนัธพ์ีน่้อง แผนกวชิาการบัญชี 166
64 อบรมสัมมนาเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพสู่การท างาน สาขาวชิาการบัญชี 168
65 เชิญวทิยากรให้ความรู้เกีย่วกบัระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาล สาขาวชิาการบัญชี 170
66 สร้างซุ้มสวย อวยพรพี ่สาขาวชิาการบัญชี 172
67 แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องสถานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก สาขาวชิาการบัญชี 174
68 จิตอาสาพฒันาสถานท่ีส าคัญทางพทุธศาสนา สาขาวชิาการบัญชี 176
69 ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  สาขาวชิาการบัญชี 178
70 เตรียมความพร้อมด้านภาษานักเรียนนักศึกษาสู่สถานประกอบการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 180
71 จิตอาสาพฒันาสร้างโปุงดินเทียมช่วยช้าง สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 182
72 ทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 184
73 ท าบุญถวายภัตตาหารเพล  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 185
74 ประกวดโครงการวชิาชีพ (Project) ตามหลักสูตร สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 187
75 ประกวดร้องเพลง และ Cover Dance สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 1880
76 ประกวดส่ือส่ิงพมิพด้์วยคอมพวิเตอร์กราฟกิ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 190
77 พัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 191
78 ศึกษาดูงานสถานประกอบการของนกัเรียนนกัศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 193
79 ส่งเสริมทักษะการสร้าง E-Portfolio สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 194
80 สวนปุาน่าอยู่ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 195
81 อบรมการตัดต่อวดีีทัศน์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 197
82 อบรมคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพนัธพ์ีน่้อง สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 199
83 Big Cleaning Day สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 201
84 แข่งขันทักษะชมรมวชิาชีพการโรงแรม สาขาวชิาการโรงแรม 203
85 เตรียมความพร้อมทักษะด้านการผสมเคร่ืองด่ืม   สาขาวชิาการโรงแรม 205
86 ท าบุญเล้ียงพระชมรมวชิาชีพการโรงแรม  สาขาวชิาการโรงแรม 207
87 พฒันาบุคลิกภาพส าหรับการบริการและมารยาท  สาขาวชิาการโรงแรม 209
88 สานสัมพนัธฉ์ันท์พีน่้อง  สาขาวชิาการโรงแรม 221
89 ศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักเรียนนักศึกษาใหม ่สาขาวชิาการจัดการ 223
90 อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านปอแดง) สาขาวชิาการจัดการ 225
91 กจิกรรม 5 ส. สาขาวชิาการจัดการ 227
92 จิตอาสาพฒันาวดั สาขาวชิาการจัดการ 229
93 ฝึกอบรมวชิาการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพกัแรม  กลุ่มงานลูกเสือวสิามญั 231

สารบญั (ตอ่)



  

 

 

94 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู ่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ  หมวดวชิาภาษาไทย 233
95 จิตอาสา รักษส์ะอาดใฝุธรรมะ ณ วดับึงแกว้ สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 235
96 น้องไหวพ้ี ่พีไ่หวต้อบ สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 237
97 เพิม่ศักยภาพกอ่นออกสถานประกอบการ สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 239
98 อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านแท่น) สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 241
99 พฒันาแผนกเทคนิคอตุสาหกรรม 243

100 ศึกษาดูงาน แผนกเทคนิคอตุสาหกรรม 245
101 ส่งเสริมการพฒันาภาวะผู้น า สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 247
102 ส่งเสริมพฒันาการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 249
103 อาสาพฒันาส่ิงแวดล้อมริมหนองกองแกว้ สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม 251
104 English Song for English Today  หมวดวชิาภาษาองักฤษ 253
105 Languages Day หมวดวชิาภาษาองักฤษ 255
106 คริสต์มาส และร่วมส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม ่หมวดวชิาภาษาองักฤษ 257
107 ติดตามผู้เรียนท่ีออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบ งานครูท่ีปรึกษา 259
108 ติดตามผู้เรียนท่ียังไมไ่ด้วฒิุ ม.3, ม.6 และปวช.3 งานครูท่ีปรึกษา 261
109 คัดกรองผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 263
110 อบรมสร้างความตระหนักในหน้าท่ีแกค่รูท่ีปรึกษา งานครูท่ีปรึกษา 265
111 วจิัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 267
112 เยี่ยมบ้านผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและติดตามผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา 269
113 แนะแนวสัญจร  ปีการศึกษา 2562  งานแนะแนวฯ 271
114 จัดท าส่ือแผ่นพบั แนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนวฯ 273
115 ติดตามความพงึพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนวฯ 275
116 ติดตามภาวะผู้มงีานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  งานแนะแนวฯ 277
117 ปัจฉิมนิเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนวฯ 279
118 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  งานสวสัดิการนักเรียนฯ 281
119 บริจาคโลหิต งานสวสัดิการนักเรียนฯ 283
120 ท าประกนัอบุัติเหตุหมูข่องนักเรียนนักศึกษา  งานสวสัดิการนักเรียนฯ 285
121 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา ประจ าห้องพยาบาล งานสวสัดิการนักเรียนฯ 287
122 ติดต้ังพดัลมภายในโรงอาหาร งานสวสัดิการนักเรียนฯ 289
123 ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพ และพฒันาทักษะวชิาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 กจิกรรมพฒันารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Center)  งาน
โครงการพเิศษ

290

124 อบรมวชิาชีพเคล่ือนท่ี งานโครงการพเิศษ 290
125 ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร งานโครงการพเิศษ 294
126 อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ ปี 62 งานโครงการพเิศษ 296

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
127 พธิมีอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน 298
128 วนัส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ งานบริหารงานท่ัวไป 300
129 เช่าครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารงานท่ัวไป 302

สารบญั (ตอ่)



  

 

 

130 พฒันาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี ส าหรับครูผู้สอน  งานบุคลากร 304
131 พฒันาแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 งานบุคลากร 307
132 พฒันาองค์กร ปีงบประมาณ 2562 งานบุคลากร 309

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
133 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 311
134 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561 313
135 เงินอดุหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 315
136 อบรมการเขียนแผนธรุกจิและศึกษาดูงาน 317
137 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 319
138 เตรียมรับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบส่ี จากสมศ. 321
139 จัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ประจ าปี 2562 323
140 พฒันาระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตภายในวทิยาลัย 325
141 ลงนามความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ 327
142 สนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวงศึกษาธกิาร 329

ฝ่ายวิชาการ
143 ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์อาชวีศึกษา-เอสโซ ปกีารศึกษา 2562 หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 331
144 สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 หมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 333
145 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สาขาวชิาการโรงแรม 335
146 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  2/2561  งานวดัผลและประเมนิผล 337
147 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  1/2562   งานวดัผลและประเมนิผล 339
148 พฒันาความรู้ความสามารถด้านวชิาการ เพือ่เตรียมสอบ V-NET งานวดัผล 341
149 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) งานวดัผล 343
150 ประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ  งานวดัผลและประเมนิผล 345
151 เฝูาระวงัการขาดเรียนเพือ่ลดจ านวนผู้มผีลการเรียน ขร .งานวดัผลและประเมนิผล 347
152 เพิม่ประสิทธภิาพการวดัและประเมนิผล  งานวดัผลและประเมนิผล 349
153 ศึกษาและสัมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวภิาคีต่างประเทศ 351

154 ประชมุผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษากอ่นฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ 353

155 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ฝุายวชิาการ 355
156 พฒันาบคุลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้ และวชิาการ 357

157 นิเทศการจัดการเรียนรู้  งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 359
158 นักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับอศจ.ขอนแกน่ สาขาวชิาเชื่อมโลหะ 361
159 แข่งขันทักษะวชิาชีพ สาขาวชิาเชื่อมโลหะ 363
160 กจิกรรม 5 ส. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 365
161 แขง่ขนัทกัษะวิชาชพี ประกอบและติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 367
162 แข่งขันทักษะวชิาการ แผนกสามญัสัมพนัธ ์ปีการศึกษา 2562 369
163 Aviation Camp สาขาวชิาช่างอากาศยาน ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มคีวามเป็น

เลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562
371

สารบญั (ตอ่)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 ฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างอากาศยาน 12 สถานี ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มคีวาม
เป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562

373

165 ฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างอากาศยาน (จ้างผู้เชีย่วชาญ) ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้
มคีวามเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562

375

166 ศึกษาดูงานสาขาวชิาช่างอากาศยาน ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศ
เฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562

377

167 ปรับปรุงห้องเรียน สาขาวชิาช่างอากาศยาน 379
 - ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การด าเนินงานตามโครงการ

ภาคผนวก
 - การโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

 - การโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2562



  

ส่วนที่  1  บทน า 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์    
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพ           
เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ   
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัยสร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดการและส่งเสริม

การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ทําหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
2.  มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ

และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 

2.1  จัดทําข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2  ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
2.3  กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.5  ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และ 

รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
          2.6  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
          2.7  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
         2.8  ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
          2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



  

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                        
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2569) 

การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย เปูาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ให้ความสําคัญกับคุณภาพผู้สําเร็จอาชีวศึกษาเป็นสําคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

1)  สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

2)  ให้ความสําคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูน           
ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้น
ความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

4)  เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและ   เชิง
รุก ได้แก่ การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 4  
นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และโครงการ 93 โครงการ 

นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
เปูาหมาย : ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้

ตามเปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝึกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้
เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน      
ในประเทศและระดับสากล   

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามกรอบ 
ความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

 3. โครงการศึกษาเปูาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี        
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย    
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 



  

โครงการส าคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสถานประกอบการในกลุ่ม

จังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับสากล        
 3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับ

จังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย

กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้เรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเปูาหมายให้ เห็นความสําคัญ
ของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เพ่ือชีวิตที่มั่นคง” 

4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ 

5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7. โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิต
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทํางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ 



  

3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สําหรับ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง หรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ  

2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตรงกับสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่  1  ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา  100%  ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 

2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่  2  จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. 

และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่  3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษาสร้างความม่ันคงใน
ชีวิต 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 

กลยุทธ์ที่  4  มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

 



  

โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษีอากรให้แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการ

ในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่  2 :  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
เปูาหมาย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด

การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

       2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่  1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการขออัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
กลยุทธ์ที่  2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิด
สอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

3. โครงการกําหนดมาตรการให้ครูวิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

4. โครงการกําหนดมาตรการให้มีการนําผลสัมฤทธิ์ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทนการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ทําหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



  

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท้ังของรัฐและของเอกชน 

2. โครงการร่วมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (กําหนด
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 

3. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครูวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 

4. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ําและ
ขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 

5. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยกําหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการกําหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งการทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็น

ครฝูึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่  3  :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เปูาหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช. ,ปวส. 

และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 



  

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่  3  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี            
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ

ปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
กลยุทธ์ที่  4  เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญา

ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี          
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับ

สถานประกอบการและชุมชน 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 
2. โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  1  เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการส าคัญ 
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 



  

5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 

นโยบายที่   4  :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เปูาหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่  3  สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงการส าคัญ 

1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิเคราะห์งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต

วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนน ดานการศึกษาที่จะดําเนินการ  6    
ดาน  คือ  

ยุทธศาสตรที ่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เปาหมายที่ 1 : คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
เปาหมายที่ 2 : คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่ พิเศษได

รับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
เปาหมายที่ 3 : คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม  

 

ยุทธศาสตรที ่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด ความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศ  

เปาหมายที่ 1 : กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เปาหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และ  
เปนเลิศเฉพาะดาน  

เปาหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิต และมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
เปาหมายที่ 1 : ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ และคุณลักษณะ   

ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
เปาหมายที่ 2 : คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
เปาหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม หลักสูตร

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เปาหมายที่ 4 : แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
เปาหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  แผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เปาหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล  
เปาหมายที่ 7 : ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  
เปาหมายที่ 1 : ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เปาหมายที่ 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุก       

ชวงวัย  
เปาหมายที่ 3 : ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปน        

ปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 



  

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เปาหมายที่ 1 : คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม และนําแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
เปาหมายที่ 2 : หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ         

สิ่งแวดลอม คุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
เปาหมายที่ 3 : การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เปาหมายที่ 1 : โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได  
เปาหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  
เปาหมายที่ 3 : ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพ้ืนที่  
เปาหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ  
เปาหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน  

ธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 

ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
รู้เวลา    รู้หน้าที่   มีวินัย    เก่งการเรียน 

 

 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มุ่งมั่นพัฒนาการดําเนินการตามปรัชญา “รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย เก่งการ
เรียน” ซึ่งอาศัยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับการดําเนินงาน  โดยใช้ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 จากผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการผลักดันขับเคลื่อนให้วิทยาลัยการ
อาชีพขอนแก่น ก้าวไปสู่เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เพ่ือเป็น
รากฐานในการดําเนินงานต่อไป 

วิสัยทัศน์  (Vision)  
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอุดมปัญญา ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยี ได้มาตรฐานสากล ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  (Mission)  
 1.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  

2.  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม เตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  พัฒนาจัดการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ   

เป้าประสงค์  (Goal)  
1. มีการประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ติดตามตรวจสอบ 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เพ่ิมศักยภาพการบริการ จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสูตรทุกระดับสู่การปฏิบัติ 
 4.  มีหลักสูตรหลากหลายระบบรองรับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 5.  ดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาและพัฒนาสู่สังคมโลก 
 6.  จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เอกลักษณ์ ศาลาไหมไทย 
อัตลักษณ์ ความรู้คู่คุณธรรม 
จุดเน้น  เน้นให้นักเรียนนักศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
จุดเด่น  เด่นในด้านนวัตกรรม โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 



  

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน

นักศึกษาเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาจะเห็นได้จากนักเรียน
นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภาคและระดับชาติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 2.  ส่งเสริมและยกสถานะของครูเป็นครูมืออาชีพ  
 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ 
 4.  ส่งเสริมการวิจัย  พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา 
 5.  ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 6.  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
 7.  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 8.  การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา  จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 9.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 10. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ 

      ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
      สถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2538, 2546, 2554 

1. รางวัลพระราชทาน  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เขตการศึกษา 9 ได้รับก าร
คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ขนาด
ใหญ่) ประจําปีการศึกษา 2538  

2. รางวัลพระราชทาน  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เขตตรวจราชการที่ 6 ได้รับ
การคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ต่ํากว่า
ปริญญาตรี)  ประจําปีการศึกษา 2546 

3. รางวัลพระราชทาน  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทาน      
ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง  
ประจําปีการศึกษา 2554 

4. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือก  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
     ผลงานที่โดดเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2560 

1.  เข้าร่วมงานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่  16-17  
พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลัยการอาชีพพล 

   รางวัล  ชนะเลิศ  รางวัลระดับเหรียญทอง  ผลงาน  เครื่องเติมออกซิเจนในน้ําพลังงาน 
แสงอาทิตย์  ประเภทที่  4  สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน กลุ่มท่ี 4.2 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

   รางวัล  ชนะเลิศ  รางวัลระดับเหรียญทอง  ผลงาน  อุปกรณ์ถ่วงน้ําหนักมุ้งกันปลิว  ประเภท   
ที่  5  สิ่งประดิษฐ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มท่ี 5.1 ด้านการปูองกันภัยส่วนบุคคล 

   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลระดับเหรียญทอง  ผลงาน  เครื่องตีเกลียวไหมและด้าย  
ประเภทที่  2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มท่ี 2.1 ด้านเครื่องจักรกล   



  

2.  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2560  ระหว่าง
วันที่  22 - 24  พฤศจิกายน  2560  ณ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

  ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   รางวัล  ชนะเลิศ      ระดับ  ปวส. 
  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  1 ระดับ  ปวส. 
  ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมฯ   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  1 ระดับ  ปวช. 
  ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
   รางวัล  ชนะเลิศ      ระดับ  ปวช. 
  ทักษะการขายสินค้าออนไลน์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   รางวัล  ชนะเลิศ      ระดับ  ปวส. 
  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  สาขาวิชาการโรงแรม 
   รางวัล  ชนะเลิศ      ระดับ  ปวส. 
  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก   สาขาวิชาช่างยนต์ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับ  ปวช. 
  ทักษะงานรถจักรยานยนต์   สาขาวิชาช่างยนต์ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับ  ปวช. 
  ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กฯ  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับ  ปวส. 
  ทักษะงานเชื่อม GTAW/SMAW ท่า 2G และ 3G สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1  (นายชาญชัย  นารมณ์)    ระดับ  ปวช. 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2  (นายอดิศร  สํารวมจิต)    ระดับ  ปวช. 
  ทักษะงานเชื่อม GTAW/SMAW ท่า 5G  สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1  (นายนพคุณ  สีขาว)    ระดับ  ปวส. 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  2  (นายธนพล  โคชะดา)  ระดับ  ปวส. 
  ทักษะพื้นฐาน  การประกวดดนตรีดโฟล์คซองคนพันธุ์  R 
   รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1   

 3.  เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา “Go  Further  Innovator  Scholarship 
2017” ในหัวข้อ “เพ่ือทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน”  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2559  ณ  สโมสรราชพฤกษ์  
กรุงเทพฯ 

   รางวัล  รองชนะเลิศ  ผลงาน  ไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ  (นายนวนนท์  บุบผาลา) 
4. เข้าร่วมการแข่งขันระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา พุทธศักราช 2560 ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2560        
ณ  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

   นายสิทธิราช  รูปสูง  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  1  กองลูกเสือชาย  
5.  เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560     

ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 
   นายอดิศร  อุดม  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  



  

6.  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่  1-7 
เมษายน 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้รับรางวัล  หมู่ลูกเสือวิสามัญ  ระดับเหรียญทอง   
   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้รับรางวัล  กิจกรรมแข่งขันบุกเบิก “สร้างปืนโรมัน” ดีเด่น 
   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้รับรางวัล  กิจกรรมแข่งขันระเบียบแถวดีเด่น 
7.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา อาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ 12  ประจําปี 2560 

“พิษณุโลกเกมส์” ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม – 3  กันยายน  2560  ณ  จังหวัดพิษณุโลก  
   นายเสฏฐโชต ิ นามคํามี  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  กีฬามวยไทย  รุ่นไลท์ไทยเวท 
   นางสาวพัชรา  ขันแข็ง  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1  มวยสากลสมัครเล่น  รุ่น แบนตั้ม

เวท    
   นายพัฒนโชติ  ศิลพิพัฒน์  ได้รับรางวัล  รองชนะอันดับ 2  กีฬาเปตอง  ประเภททีมชาย 

 8.  การแข่งขันทักษะแรงงานฝีมือแห่งชาติ  ครั้งที่ 27 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน  สาขา
เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม  2560  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 
ขอนแก่น 

   นายเทวสิทธิ์  ซาเซียง  ได้รับรางวัลที่  1 
         นายธนพล  โคชะดา    ได้รับรางวัลที่ 2  สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 

9.  เข้าร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  ครั้งที่ 20 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่  15 - 16  
พฤศจิกายน  2560  ณ  สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 

   รางวัล  เกียรติยศ สถิติสูงสุด 31.387 อันดับที่ 6  ประเภทรถตลาด ทีม THE T-REX  
        รางวัล  พัฒนาการทีมยอดเยี่ยม ที่ 6 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา ทีม KK NIC 1 
10.  การแข่งขันทักษะขับข่ีปลอดภัยฮอนด้า  ระดับประเทศ  ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ  บริษัท  เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด  
  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  ประเภทนักศึกษา 

รางวัลปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

๑. รางวัลและผลงานของ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
- รางวัลผลงานวิจัยประเภทวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และพัฒนาการเรียนการสอนทาง 

วิชา วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติและนําเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการการนําเสนอ 
ผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสวิตซ์ปิดไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ ครูผู้จัดทํา 

๑ . ว่าที่ รท.เอกชัย   เสนาดี     ครูสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
๒.  นายเลิศสุวัฒน์    โยมะบุตร    ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 
 



  

๒. รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
รางวัลระดับจังหวัด 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 
1 การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระกับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่นประจําปี
การศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศ 

2 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. สาขาการตลาด การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 
2560 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

3 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาขอนแก่นประจําปี 2560 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ 

4 การแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน(ระดับ ปวส.) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น ประจําปี 2560วันที่ 22 – 24 
พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ 

5 การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.) การ
แข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่นประจําปี 2560 วันที่ 22- 
24 พฤศจิกายน 2560ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ 



  

 

รางวัลระดับภาค 
ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 
1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนสาขา เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) วันที่ 19-20 กรกฎาคม 
2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 

รางวัลชนะเลิศ 

2 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ (ปวส.) ในการประชุมทางวิชาการ 
องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 27 ประจํา 
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2560 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ 

4 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ําหนักไม่เกิน48 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์”  
วันที่ 3 – 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี 

รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

5 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระดับภาค  

รางวัลระดับ ปวส. 
เหรียญเงิน 

 
 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน 
6 การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น (ชาย)  

1.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 49 กก. รางวัลชนะเลิศ 
2.รุ่งน้ําหนักไม่เกิน 64 กก. รางวัลชนะเลิศ 
3.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 52 กก. รางวัลรองชนะเลิศ 
4.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 81 กก. รางวัลรองชนะเลิศ 
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น (หญิง)  
1.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 48 กก. รางวัลชนะเลิศ 
2.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 51 กก. รางวัลชนะเลิศ 
3.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 54 กก. รางวัลชนะเลิศ 
4.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 57 กก. รางวัลชนะเลิศ 
5. รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 64 กก. รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น (ชาย)  
1.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 45 กก. รางวัลชนะเลิศ 
2.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 48 กก. รางวัลชนะเลิศ 
3.รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 57 กก. รางวัลรองชนะเลิศ 

 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศ 

 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 

 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชนะเลิศ 

7 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ 
ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
เหรียญทอง 



  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

 
 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        ๑.๑ ด้านความรู้ 
          ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
         ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
           ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
          ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
           ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 



  

       ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 

 
  

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
         สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในป ระเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
        ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



  

4.  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
    4.1  ประวัติ  ความเป็นมาของวิทยาลัยฯ 
    วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชื่อเดิม “ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น” เปิดดําเนินการระยะแรกของโครงการ
จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยมีกรมอาชีวศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งในเขตการศึกษา 9  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ขอนแก่น วางศิลาฤกษ์ตัวอาคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เวลา 08.49 - 09.19 น.  โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีและผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ดร. วิรัช  กมุทมาศ  เป็นผู้
กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนให้
เกียรติมาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้างจนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้ง
สุดท้ายเดือนสิงหาคม 2524  รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี  สามารถเปิดเรียนครั้งแรกได้ในภาคเรียน
ที่  2/2524  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2524  มีนักเรียนรุ่นแรกทั้งหมด  482  คน จาก 3 โรงเรียน  คือ 
ชนบทศึกษา บ้านไผ่  และมัญจาศึกษา ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น  มีบุคลากรอยู่ทั้งหมด 17 คน  
วันที่ 15-30  ธันวาคม 2524  ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น  ได้เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รุ่นที่  1  
ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครมากจนเต็มเกือบทุกสาขาที่เปิดสอน วันที่ 7 มิถุนายน  2534 “ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น” 
(KHONKAEN AREA VOCATIONAL CENTER  ;  AVC.)  ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น” 
(KHONKAEN   INDUSTRIAL  AND  COMMUNITY  EDUCATION  COLLEGE)  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  
กรมอาชีวศึกษา  ปัจจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - ขนาดและที่ตั้ง 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตําบลชนบท  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
ห่างจากตัวอําเภอชนบทประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ  55  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
56 ไร่  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่   
         - เขตติดต่อ 

  ทิศเหนือจรด ทางหลวงแผ่นดิน  (ถนนแจ้งสนิท) 
  ทิศใต้จรด ที่ดินเอกชน 
  ทิศตะวันออกจรด  โรงเรียนชนบทศึกษา 
  ทิศตะวันตกจรด ที่ดินเอกชน 

         - ลักษณะชุมชน 
 ลักษณะของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่อําเภอชนบทลักษณะของ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาเป็นชุมชนที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่ 
    - ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
  รู้เวลา  รู้หน้าที ่  มีวินัย  เก่งการเรียน 
 - วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอุดมปัญญา  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  ให้มี
ความรู้  ทักษะ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ได้มาตรฐานสากล  ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - พันธกิจของสถานศึกษา ( MISSION) 
 1.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน   น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  พัฒนาการจัดการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา 
 4.  พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 



  

         - การก่อสร้าง   
วางศิลาฤกษ์ตัวอาคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523  เวลา 08.49 - 09.19 น. โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้อํานวยการโครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ดร.วิรัช กมุทมาศ  เป็นผู้
กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้เกียรติ
มาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้างจนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้งสุดท้าย
เดือนสิงหาคม 2524 รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี 

- ปี  พ.ศ.  2527   ได้รับรางวัล  “สถานศึกษาดีเด่น”  กรมอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
- ปี  พ.ศ.  2534   ยกฐานะของศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น เป็น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  

(Khon - Kaen Industrial And Community Education College) สังกัดกองการศึกษาอาชีพ 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- ปี พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา 

- ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จํานวน 2 สาขาวิชา 
- ปี พ.ศ. 2539  ปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาได้มาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น” กรมอาชีวศึกษา    

กระทรวง ศึกษาธิการ 
- ปี พ.ศ.  2546  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล

พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ต่ํากว่าปริญญา 
- ปี  พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง   
4.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  “วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น” 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  “Khonkaen Industrial And Community Education College” 

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  172  หมู่ที่  3  ถนนแจ้งสนิท  ตําบลชนบท  อําเภอชนบท   
  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40180 

 โทรศัพท์    043 – 286218   
 โทรสาร     043 - 286031 
 เว็บไซต์    http://www.kknic.ac.th 
 อีเมล ์   kknic06@hotmail.com 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา   56  ไร่      -   งาน      -   ตารางวา 
มีอาคาร    รวมทั้งสิ้น  33  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  206  ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารอํานวยการ จํานวน    1 หลัง 22 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
2. อาคารหอประชุม  จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
3. อาคารวิทยาศาสตร์ 1 จํานวน    1     หลัง 20 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
4. อาคารวิทยาศาสตร์ 2 จํานวน    1 หลัง 20 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
5. อาคารสํานักงานพยาบาล จํานวน    1 หลัง  2 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
6. บ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
7. อาคารบ้านพัก ผอ. จํานวน     หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 



  

8. อาคารบ้านพัก  รองฯ จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
9. อาคารบ้านพักข้าราชการ จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
10. อาคารบ้านพักนักการภารโรง 1 จํานวน 1  หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
11. อาคารบ้านพักนักการภารโรง 2 จํานวน 1  หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2524 
12. อาคารร้านค้าสวัสดิการ จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2527 
13. อาคารกาญจนาภิเษก 50 ปี จํานวน 1  หลัง 15 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2534 
14. อาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2534 
15. สนามฟุตบอล  จํานวน    1 หลัง  - ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2535 
16. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาราชนิี   จํานวน  1  หลัง  5  ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
17. บ้านทรงไทยอีสาน 1 จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
18. บ้านทรงไทยอีสาน 2 จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
19. โรงเลี้ยงไหม  จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
20. ปูอมยาม  จํานวน    1 หลัง  2 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
21. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี จํานวน  1  หลัง 33 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2536 
22. โรงงานช่างเชื่อม  จํานวน    1 หลัง  2 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2537 
23. สนามบาสเก็ตบอล จํานวน    1 หลัง - ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2538 
24. อาคารบ้านพักครูคอนกรีต 2 ชั้น 6 ยูนิค        จํานวน   1  หลัง  1  ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2538 
25. อาคารสํานักงานองค์การวิชาชีพ จํานวน   1  หลัง   2    ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2538 
26. อาคารบริหารธุรกิจ จํานวน    1 หลัง  22 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2540 
27. ห้องน้ํานักเรียนนักศึกษา จํานวน    1 หลัง  10 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2540 
28. โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา จํานวน   1 หลัง - ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2542 
29. อาคารวิทยบริการ จํานวน    1 หลัง 10 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2544 
30. อาคารโรงอาหาร  จํานวน    1 หลัง  1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2545 
31. โรงจอดรถครูอาจารย์ เจ้าหน้าที ่ จํานวน   1  หลัง    1 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2545 
32. อาคาร  5  จํานวน    1 หลัง 26 ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2553 
33. อาคาร  6  (หลังใหม่) จํานวน    1 หลัง  - ห้อง  ได้รับงบประมาณปี  2555 
34. อาคารโดมอเนกประสงค์  จํานวน     1      หลัง      -        ห้อง   ได้รับงบประมาณปี 2560 

 
สีประจ าวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    :   สีแดงเลือดหมู – ขาว 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   :  ต้นตะแบก 

อักษรย่อของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  :  วก.ขก. 

 

 



  

6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

6.1  อัตราก าลัง ปี  2561  ข้อมูล  ณ  วันที่  6 พฤศจิกายน 2561 
ผู้ให้ข้อมูล   งานบุคลากร 

อัตราก าลังของ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    มีบุคลากรทั้งสิ้น        153       คน 
ก. ข้าราชการ    54  คน 

1. ผู้บริหาร     5  คน 
2. ข้าราชการครู  45  คน 
3. ข้าราชการพลเรือน    4  คน 

ข. ลูกจ้างประจ า     1  คน 
1. ทําหน้าที่สอน    -  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน    1  คน 

ค. พนักงานราชการ     10    คน 
1. ทําหน้าที่สอน    9  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน    1  คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว   88  คน 
1. ทําหน้าที่สอน  46  คน 
2. ทั่วไป/สนับสนุน  42  คน 

 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ            -     คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการที่อ่ืน        -    คน 

 

ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง  - คน 
1. ข้าราชการ   - คน 
2. ลูกจ้างประจํา  - คน 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.2  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   
 ก.  ครูผู้สอน ข.  เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม  
- ต่ํากว่า  ม.6  - คน 7 คน 7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน 2 คน 2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน     19 คน 19 คน 
- ปริญญาตรี  67 คน 14 คน 81 คน 
- ปริญญาโท  32 คน - คน 32 คน 
- ปริญญาเอก  1 คน - คน 1 คน 
 รวม  100 คน       รวม 42 คน 142 คน 

 

6.3  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง   
 ก.  ครูผู้สอน      ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม  
- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 45 คน 39 คน 88 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 1 คน 3 คน - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ - คน - คน - คน 
 รวม 46 คน         รวม 42 คน 88 คน 

6.4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.4.1  ข้าราชการ     รวม      54      คน   (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายอดุลย์ พิมพ์ทอง ป.เอก - ผู้อํานวยการ 
2 นางสาวกุสุมา สุทธิรักษา ป.โท - รองผู้อํานวยการ 
3 นายจิตติ เมืองโคตร ป.โท - รองผู้อํานวยการ 
4 นายอรัญ ปุสธรรม ป.โท - รองผู้อํานวยการ 
5 ว่าท่ี ร.ต.พงษ์พันธุ ์ พลเยี่ยม ป.โท - รองผู้อํานวยการ 
6 นางอารีย์ มูลดามาตย์ ป.โท การโรงแรม หน.สาขาวิชาการโรงแรม 
7 นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม ป.โท การโรงแรม หน.งานส่งผลิตผลการค้าฯ 
8 น.ส.เยาวลักษณ์ เชื้อเจ้าทรัพย์ ป.โท การโรงแรม หน.งานวัดผลและประเมินผล 
9 นายสัญญา นุกูล ป.โท ช่างยนต์ หน.สาขาวิชาช่างยนต์ 

10 นายไพวัล เขียวแปู ป.โท ช่างยนต์ หน.งานกิจกรรมนักเรียน 
11 นายนันทภพ จันตระกูล ป.โท ช่างยนต์ - 
12 นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล ป.โท ช่างยนต์ หน.งานประกันคุณภาพฯ 
13 นายสมาน พรหมรับ ป.โท ช่างยนต์ หน.สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
14 ว่าที่ ร.อ.อาคม รักษาพล ป.โท ช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษ 
15 นายชาญชัย สิริวารินทร์ ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ หน.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
16 นายเทียนชัย มูลดามาตย์ ป.โท ช่างเชื่อมโลหะ หน.งานประชาสัมพันธ์ 
17 นายวุฒิชัย ศรีลุนช่าง ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
18 นายวิชาคม ฤทธิ์ฤาไชย ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 



  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
19 นายวิศาสตร์ ปุญญา ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.งานสื่อการเรียนการสอน 
20 นายกมนทัต พงรัตนะสกุล ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 
21 นายเลิศสุวัฒน์ โยมะบุตร ป.โท ช่างไฟฟูากําลัง หน.งานอาคารสถานที่ 
22 นางกฤติมา อนัดคะทัด ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง หน.งานหลักสูตรการเรียน 
23 นายถิรหัส มั่นคง ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง ผช.งานศาลาไหมไทย 
24 นายยุทธากร ผิวรัตน์ ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง หน.งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
25 นายมานพ สายหมี ป.โท เทคนิคการผลิต หน.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

และเทคนิคการผลิต 
26 นายชัด ดงเจริญ ป.โท ช่างกลโรงงาน หน.งานวางแผนฯ 
27 นายธีรวิสิฎฐ ์ ประเสริฐสิน ป.ตรี ช่างกลโรงงาน หน.งานครูที่ปรึกษา 
28 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หน.สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
29 นายมนตรี โนนพะยอม ป.โท เทคโนโลยีคอมฯ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
30 นางสาวอรทัย เลิศขุนทด ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
31 นายวีรศักดิ์ ขจรบุญ ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผช.งานทะเบียน 
32 น.ส.สมปรารถนา ศรีรมย์ ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผช.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
33 นายกฤษธเนศ จันดาอาจ ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) 
34 นางสาวิตรี ไชยธงรัตน์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานแนะแนว 
35 นางสาววรรณภา พงษ์สีมา ป.โท การบัญชี หน.สาขาวิชาการบัญชี 
36 นางสาวนันทินี หงส์ศิริพร ป.โท การบัญชี หน.งานการบัญชี 
37 นางอาทิตยา ปุสธรรม ป.ตรี การบัญชี หน.งานสวัสดิการนักเรียน 
38 นางอภิญญา เลิศล้ํา ป.โท การบัญชี หน.งานบุคลากร 
39 นางวารุณี เหง่าศรี ป.ตรี การตลาด หน.สาขาวิชาการตลาด 
40 นางสุภาพร นุกุล ป.โท การจัดการทั่วไป หน.งานบริหารงานทั่วไป 
41 นางบุญเรือน หล่อตระกูล ป.โท การจัดการทั่วไป - 
42 นางอรัญญา เพียยุระ ป.โท การจัดการทั่วไป หน.งานพัสดุ 
43 นางวิภาดา ศรีลุนช่าง ป.เอก หมวดภาษาอังกฤษ หน.หมวดสามัญ-สัมพันธ์ 
44 นางดวงฤทัย โรจนมาน ป.โท หมวดภาษาอังกฤษ - 
45 นางนวรัตน์ เจริญธนกุล ป.ตรี หมวดวิชาสังคม หน.งานอาคารวิทยบริการ 
46 นางสาวนิพา สาริพันธ์ ป.โท หมวดวิทยาศาสตร์ หน.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
47 นางสาวสมหญิง ธรรมลา ป.ตรี หมวดวิทยาศาสตร์ - 
48 นางศิริวรรณภา เมฆวัน ป.ตรี หมวดวิชาภาษาไทย - 
49 นางสาวนิศารัตน์ ไปตามหา ป.โท หมวดวิชคณิตศาสตร์ - 
50 นางรินลดา เสนาสิงห์ ป.ตรี - เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
51 นางสาวศุจินันท์ วรรณเรืองศรี ป.ตรี - เจ้าพนักงานธุรการชาํนาญงาน 

      
52 นางจีระภรณ์ แก้วบุญปัน ป.ตรี - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน 



  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
53 นางเกษรา สิริวารินทร์ ป.ตรี - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 
 

6.4.2  ลูกจ้างประจ า    รวม  1  คน  (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายพิสิษฐ์ ทวีกระแสร์ ปวส. - หน.หมวดงานยานยนต์ 
 

6.4.3  พนักงานราชการ   รวม  10  คน  (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายวรวุธ ปุาโพธิ์ชัน ป.ตรี หมวดวิชาสังคมศึกษา - 
2 นายนิรันดร โมรีรัตน์ ป.ตรี หมวดวิชาพลานามัย หน.งานปกครอง 
3 นายทองหล่อ รินน้อย ป.ตรี ช่างยนต์ - 
4 นายกิตติ สุวรรณหงษ์ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 
5 นางสาวมัฒฑณิฏาศ์ ศรีหบุศย์ ป.โท การจัดการทั่วไป หน.งานความร่วมมือ 
6 นางรัตนาภรณ์ สุขโข ป.ตรี การบัญชี - 
7 นางสาวพรรณทิพย์ ฤทธิ์เต็ม ป.โท การบัญชี - 
8 นายณรงค์ศักดิ์ วิเศษไชย ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง - 
9 นางสาวนวพร โคตรสาร ป.ตรี ช่างอากาศยาน - 

10 นางสาวอรอนงค์   พาศรี ป.โท - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
 

6.4.4  ลูกจ้างช่ัวคราว รวม      88      คน  (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายสิทธิชัย ละลี ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 
2 นายมนูญ รักษาภักดี ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง - 
3 นายชวลิต ชิดทอง ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง - 
4 นายวัชราวุฒ ิ ประทุมพงษ์ ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง - 
5 นายธวัชชัย สุดสา ป.ตรี ช่างไฟฟูากําลัง - 
6 นายวิชิต โมลีย์ ป.ตรี ช่างยนต์ - 
7 นายมรกต ไชยธงรัตน์ ปทส. ช่างยนต์ - 
8 นายพรศักดิ์ ไฟรถแสง ป.ตรี ช่างยนต์ - 
9 นายกฤษฎา แสนก่ํา ป.ตรี ช่างยนต์ - 

10 ว่าที่ ร.ต.นพพล แสนอุบล ป.ตรี ช่างยนต์ - 
11 น.ส.อรุณ จันทร์มุด ป.ตรี ช่างโยธา - 
12 น.ส.วริญญา กิจใบ ป.ตรี ช่างโยธา - 
13 นายปฏิวัติ งามดี ป.ตรี ช่างโยธา - 
14 นายชวนินทร์ พิมพ์ณรงค์เดช ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 



  

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
15 นายประสิทธิ์ สมองาม ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 
16 นายธีระ อุ่นเบ้า ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 
17 นายจิรพงษ์ จะเรียมพันธ์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 
18 นายอภิสิทธิ์ กะชิมรัมย์ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 
19 นายคารม นันตื้อ ป.ตรี ช่างกลโรงงาน - 
20 นายสําเนียน สันทา ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ - 
21 นายวันชนะ นามบุดดี ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน - 
22 นายนรนาถ ศรีคุณลา ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน - 
23 นายอภิเดช ภูมิกอง ป.ตรี เทคนิคอุตสาหกรรม  
24 นายวุฒิศักดิ์ จะโนรัตน์ ปทส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - 
25 นางสาวจามรี ชนยุทธ ป.โท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - 
26 นางสาววรัญญา แก้วมาลา ป.ตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - 
27 นายสิทธิเดช ดั่นเจริญ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
28 นางธัญญารัตน์ พร้อมจิตร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
29 นางสาววรรณภา แจระโว ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
30 นางสาวเอมอร ดวงจันทโคตร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ * - 
31 นางสาวณัยนา ภูคงก่ิง ป.ตรี การจัดการทัว่ไป - 
32 นางปิยะพร เจริญหล้า ป.ตรี การตลาด - 
33 นางสาวจิราภรณ์ ชารีบุตร ป.ตรี การตลาด * - 
34 นางปนัดดา เค้าแก้ว ป.โท การโรงแรม  
35 นางสาววลัยพร อามาตย์ ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
36 นางสาวศวิตา เสนาสิงห์ ป.โท หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
37 นางสาวจิราพร โพธิรุกข์ ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
38 นางสาวเบญจพร กมลเพชร ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
39 นางสาวช่อผกา ชินนอก ป.ตรี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ - 
40 นางสาวเพ็ญพิชชา นาโพนงาม ป.ตรี หมวดวิชาคณิตศาสตร์ - 
41 นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม ป.ตรี หมวดวิชาภาษาไทย - 
42 นางสาวจริยาภรณ์ ตู้คํามูล ป.ตรี เทคโนโลยสีารสนเทศ * - 
43 นางสาววีระวรรณ นามขวา ป.ตรี เทคโนโลยีการทอผ้าฯ - 
44 Miss Chen Yu Ting ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (จีน) 
45 Miss Zhang Li Juan ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (จีน) 
46 Miss Yin Si Nan ป.ตรี หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (จีน) 
47 นางธรรญธร กองน้ํา ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 
48 นางสาวดวงพร เริ่มตระกูล ป.ตรี - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 

49 นางรุ่งรัตน์ บุญเยี่ยม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
50 นายสมหมาย มอญขาม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
51 นางสาวเพชรดา พลเยี่ยม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 



  

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนสาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
52 นางสาวกนกวรรณ จันทะวงษ์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
53 นางพณัฐฎา พงษ์สมชาติ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
54 นางสาวกมลพร ภูสีดิน ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
55 นางฐิติยา ศิริมา ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 
56 นางสาวปิรวดี เถาทิพย์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการฝาุยวชิาการ 
57 นายพรเทพ เทือกเพีย ปวส. - เจ้าหน้าที่ประจําหอ้งอินเตอร์เน็ต 
58 นางสาวอําพร ครูทําไร่ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ 
59 นางสาวตะวัน คําบก ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานเทียบโอนฯ 
60 นางสาวพัชราภรณ์ ชนยุทธ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 
61 นางสาวพัชรินทร์ ศรีแสงจันทร์ ป.ตร ี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
62 นายธนาวี ขันพิมูล ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต 
63 นางภารดี เจ้าทรัพย์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ 
64 นายชัยทัศน์ มนต์นําโชค ปวส. - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
65 นางสุขฤทัย ชิมโพธิ์คลัง ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ 
66 นางสาวกมลวรรณ ทวงชน ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 
67 นางสาวบพิตร รวงสง่า ปวช. - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
68 นายพรชัย ทองรักษ์ ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 
69 นายคําพอง สมบัติ ป.7 - พนักงานขับรถยนต์ 
70 นายทนงศักดิ์ กระแสร์ ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ 
71 นายไพรัตน์ บุญมาก ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 
72 นายอํานวยผล ธงอาสา ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ 
73 นางสุกาญจน์ดา บุตรลี ปวส. - นักการภารโรง 
74 นางบุหงา ทองรักษ์ ปวส. - นักการภารโรง 
75 นางมีนา โมรีรัตน์ ปวส. - นักการภารโรง 
76 นางทองใบ กัลยา ม.3 - นักการภารโรง 
77 นางอมร ทะวะระ ม.3 - นักการภารโรง 
78 นางวรีวัลย ์ พันตะพจน์ ปวส. - นักการภารโรง 
79 นายกันทรากร ไทยทอง ปวส. - นักการภารโรง 
80 นายชูธรรม คําพิทูล ปวส. - คนงาน 
81 นายพสธร หวังฝั่งกลาง ปวส. - คนงาน 
82 นายศราวุธ วรุณศรี ปวส. - ยาม 
83 นายเอกพล แรงดี ปวส. - ยาม 
84 นายมานะ วงศ์ชะลี ม.6 - ยาม 
85 นายธนดล ปัญจะ ปวส. - ยาม 
86 นางสุปราณี หอมตา ปวส. - จนท.ศาลาไหมไทย 
87 นางสมจิตร ศิริยะ ป.7 - แม่บ้านศาลาไหมไทย 
88 นางวันเพ็ญ โมเขียว ปวส. - เจ้าหน้าที่ศูนย์นาโนฯ 



  

 



  

 

1. หลกัสตูรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 556 455 561 1,572 531 421 952 7 13 20 2,544

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล 107 68 97 272 68 42 110 382

 - สาขาวชิาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 71 54 43 168 52 52 104 272

 - สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม  -  -  -  - 17 19 36 36

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคเชื่อมโลหะ 5 5 7 17 7 7 14 31

 - สาขาวชิาช่างไฟฟาูก าลัง 59 57 58 174 77 52 129 303

 - สาขาวชิาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 30 32 35 97 28 37 65 162

 - สาขาวชิาช่างโยธา 20 17 15 52 31 9 40 92

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์/เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 21 8 31 60 29 17 46 106

 - สาขาวชิาช่างอากาศยาน  -  -  -  - 28 17 45 45

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ

 - สาขาวชิาการบัญชี 49 58 61 168 56 55 111 279

 - สาขาวชิาการตลาด 18 11 4 33 8 5 13 46

 - สาขาวชิาการจัดการ  -  -  -  - 21 36 57 57

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปจัจุบนั

ปกีารศึกษา 2561  (ปปีจัจุบนั) 

2,544

ภาคเรียนที ่2/2561 (ปปีจัจบุนั)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 114 86 161 361 85 51 136 7 13 20 517

 - สาขาวชิาเลขานุการ  -  - 17 17  -  -  - 17

 - สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 39  - 70  -  -  - 70

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม 31 20 32 83 24 22 46 129

2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปกีารศึกษา (2561) รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 3,000 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......-.........คน .......-.........คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมธัยม) .......-.........คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. .......-.........คน 2.6  หลักสูตรอืน่ๆ 1,700 คน

2.5  หลักสูตร ปชด.

ภาคเรียนที ่2/2561 (ปปีจัจบุนั)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.

4,700



  

 
 



  

 

1. หลกัสตูรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 990 556 455 2,001 816 531 1,347 40 7 47 3,395

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล 130 107 68 305 80 68 148 453

 - สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนคิเคร่ืองกล (สีและตัวถังรถยนต์)  -  -  -  - 20  - 20 20

 - สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนคิเคร่ืองกล (ระบบขนส่งทางราง)  -  -  -  - 20  - 20 20

 - สาขาวชิาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 80 71 54 205 60 52 112 317

 - สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม  -  -  -  - 40 17 57 57

 - สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคเชื่อมโลหะ 60 5 5 70 25 7 32 102

 - สาขาวชิาช่างไฟฟาูก าลัง 110 59 57 226 80 77 157 383

 - สาขาวชิาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 110 30 32 172 40 28 68 240

 - สาขาวชิาช่างโยธา 40 20 17 77 40 31 71 148

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์/เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 70 21 8 99 40 29 69 168

 - สาขาวชิาช่างอากาศยาน  -  -  -  - 56 28 84 84

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ

 - สาขาวชิาการบัญชี 110 49 58 217 80 56 136 353

 - สาขาวชิาการตลาด 40 18 11 69 20 8 28 20  - 20 117

7.2 เปา้หมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

ปกีารศึกษา 2562  (ปตีอ่ไป) 

3,395

ภาคเรียนที ่ 1/2562 (ปปีจัจบุนั)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

 - สาขาวชิาการจัดการ  -  -  -  - 40 21 61 61

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 150 114 86 350 120 85 205 20 7 27 582

 - สาขาวชิาเลขานุการ  -  -  -  -  -  -  -

 - สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 31 39 120  -  -  - 120

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิาการโรงแรม 40 31 20 91 40 24 64 155

 - สาขาวชิาการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  -  -  -  - 15  - 15 15

2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทัง้ปกีารศึกษา (2562) รวมทัง้สิน้ คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 3,500 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......-.........คน .......-.........คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมธัยม) .......-.........คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. .......-.........คน 2.6 หลักสูตรอืน่ๆ 1,700 คน

2.5 หลักสูตร ปชด.

ภาคเรียนที ่ 1/2562 (ปปีจัจบุนั)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.

5,200



  

 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
เงินอดุหนุนจัด    

การเรียนการสอน

ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1. คก.ยกระดับ

การจัดการ

อาชีวศึกษาทวภิาคี

2. คก.ส่งการ

ประกอบอาชพี

อสิระ

รวมทัง้สิ้น

 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

 - งบบคุลากร 22,059,480.00       22,059,480.00       22,059,480.00       

 - งบด าเนนิงาน 3,049,000.00         6,931,100.00         1,862,000.00         11,842,100.00       11,842,100.00       

 - งบลงทุน (ครุภณัฑ์) 1,440,000.00         1,440,000.00         1,440,000.00         

 - งบลงทุน (ส่ิงก่อสร้าง)

 - งบเงินอุดหนนุ (โครงการส่ิงประดิษฐ์) 157,881.00       157,881.00           

 - งบเงินอุดหนนุ (การจดัการเรียนการสอน) 11,369,490.00       11,369,490.00       11,369,490.00       

 - งบเงินอุดหนนุ (เรียนฟรี 15 ป)ี 9,463,853.35      9,463,853.35         9,463,853.35         

 - งบค่าสาธารณูปโภค 1,938,592.00         1,938,592.00         1,938,592.00         

 - งบรายจา่ยอื่นๆ 38,200.00       118,000.00     156,200.00       156,200.00           

สว่นที ่3 

แผนปฏิบตัริาชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยั   การอาชีพขอนแก่น

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปปีจัจุบนั (ป ี2562) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ
รวมทัง้สิ้น



  

 



  

 

1. ประมาณการรายรับ 132,946,969.00 บาท

 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 5,200,000.00 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  - บาท

 - คาดวา่มรีายรับในปีต่อไป 5,200,000.00           บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2562 (ปตีอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 127,746,969.00 บาท

งบบุคลากร 37,405,080.00 บาท

งบด าเนินงาน 17,583,510.00 บาท

งบลงทุน 40,800,000.00 บาท

งบเงินอดุหนุน 26,418,179.00 บาท

งบรายจ่ายอืน่ 5,540,200.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 127,746,969.00 บาท

งบบคุลากร 37,405,080.00 บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 22,059,480.00 บาท

 - เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน 1,478,400.00 บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 323,760.00 บาท

 - ค่าจ้างครูพเิศษ 5,194,800.00 บาท

 - ค่าจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 4,231,080.00 บาท

 - ค่าจ้างสอนครูต่างประเทศ 432,000.00 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,567,160.00 บาท

 - ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ  - บาท

 - เงินอืน่ๆ (ค่าครองชีพ) 1,118,400.00 บาท

งบด าเนินงาน 17,583,510.00 บาท

 - ค่าตอบแทน 9,279,000.00           บาท

 - ค่าใช้สอย 2,407,208.00           บาท

 - ค่าวสัดุและโครงการ 3,915,902.00           บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค 1,981,400.00           บาท

งบลงทนุ 40,800,000.00 บาท

 ค่าครุภัณฑ์

 - หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชดุเชื่อมชนิด CMT            3,000,000.00 บาท
 - ชดุฝึกเคร่ืองยนต์ลูกสูบอากาศยาน            2,000,000.00 บาท
 - ชดุฝึกเคร่ืองมือชา่งอากาศยาน            2,000,000.00 บาท
 - ชดุสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายชา่งอากาศยาน

 12 สถานี

           5,200,000.00 บาท

 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

 - อาคารเกบ็อากาศยานพร้อมหอ้งปฏบิติัการชา่งอากาศยาน          28,600,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 26,418,179.00 บาท

 - เงินวทิยฐานะ 2,234,400.00           บาท

 - สมทบ กบข. 661,784.00             บาท

ส่วนที่ 3 
 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปตีอ่ไป)

วิทยาลยั  การอาชีพขอนแกน่



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00             บาท

 - คก.เสริมสร้างนวตักรรมพฒันาเทคโนโลยีฯ 158,000.00             บาท

 - คก.จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาฯ 1,630,300.00           บาท

 - ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 2,096,175.00           บาท

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน 1,014,990.00           บาท

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,927,800.00           บาท

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 11,369,490.00         บาท

 - ค่าหนังสือเรียน 4,093,500.00           บาท

 - ค่าเคร่ืองมอืประจ าตัวนักเรียน 331,740.00             บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 5,540,200.00 บาท

 - คก.ขยายและยกระดับอาชวีศึกษาทวภิาคี                    38,200 บาท

 - คก.พฒันาทักษะอาชพีใหก้บัผู้เรียนตามนโยบายลดเวลา

เรียนเพิม่เวลารู้
                 100,800 บาท

 - คก.ส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศ

เฉพาะทาง
                 900,000 บาท

 - คก.ความร่วมมือผลิตก าลังคนอาชวีศึกษา 10 กลุ่ม

อตุสาหกรรมหลัก เพือ่เปน็กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ
                 300,000 บาท

 - คก.ปรับปรุงระบบการเรียนรู้                    80,000 บาท

 - คก.ยกระดับการจัดการอาชวีศึกษา เพือ่เปน็ศูนย์กลาง

ด้านอาชวีศึกษาของภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
                 500,000 บาท

 - คก.พฒันาความร่วมมืออาชวีศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ                  300,000 บาท

 - คก.เร่งประสิทธภิาพการสอนครูอาชวีศึกษา                  189,600 บาท

 - คก.จัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูใหน้ร.                  117,600 บาท

 - คก.ส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระในกลุ่มผู้เรียน

อาชวีศึกษา
                 118,000 บาท

 - คก.ลดปญัหาการออกกลางคัน                    35,000 บาท

 - คก.พฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชมุชน (Fix it Center)
               1,176,000 บาท

  - คก.พฒันาอาชพีต่อยอดอาชพีประชากรวยัแรงงาน 

กลุ่มเปาูหมายพเิศษและผู้สูงอายุ
                   33,000 บาท

 - คก.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทุกภาคส่วน                  150,000 บาท

 - คชจ.การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4                    50,000 บาท

 - คก.ผลิตอาชวีะพนัธุใ์หม่และบณัฑิตพนัธุใ์หม่ฯ 1,452,000               บาท

*



  

 

รวมทั้งสิน้

เปน็เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน
 อดุหนุนจัดการ

เรียนการสอน

 อดุหนุน

พฒันาผู้เรียน
 รวม

 คก.สถานศึกษา

เฉพาะทาง

 คก.อุดหนนุ

เรียนฟรี 15 ปี

 คก.งบอุดหนนุ  คก.งบรายจา่ย

อื่น

เงินรายได้อื่นๆ

 รวมทั้งสิน้

ยอดจัดสรร 3,049,000      6,931,100     1,862,000      11,369,490        2,096,175    25,307,765    5,200,000     30,507,765

ใช้ไป 3,049,000      6,931,100     1,862,000      11,369,490    2,096,175    25,307,765   5,200,000   

รวมทัง้สิ้น 3,049,000      6,931,100     1,862,000      11,369,490    2,096,175    25,307,765   

 - งบบคุลากร 2,598           10,666,482    10,669,080  10,669,080   

เงินเดือนขา้ราชการ 53 คน 22,059,480     22,059,480    

เงินวทิยฐานะ 2,234,400     2,234,400     

เงินประจ าต าแหน่ง 1,478,400     1,478,400     

ค่าจ้างประจ า/ชั่วคราว  -  -

     ลูกจ้างประจ า 1 คน 323,760       323,760        

     ครูจ้างสอน (43x9,700x12) 5,005,200      5,005,200     5,005,200     

     ครูจ้างสอนต่างชาติรายเดือน 432,000        432,000       432,000        

     เจ้าหน้าท่ีธรุการ/คนงาน  -  -

       ป.ตรี  (21x8,690x12) 2,189,880      2,189,880     2,189,880     

       ปวส.  (11x7,140x12) 942,480        942,480       942,480        

       ปวช.  (8x6,470x12) 621,120        621,120       621,120        

       ชา่งช านาญ (2x15,000x12) 360,000        360,000       360,000        

     ครูจ้างสอน (1x15,800x12) 189,600       189,600        

     เจ้าหน้าท่ีธรุการ (1x9,800x12) 117,600       117,600        

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,567,160     2,567,160     

ค่าครองชพี  -

     ครูพเิศษ (1,000x44x12) 2,598            525,402        528,000       528,000        

     เจ้าหน้าท่ี (1,200x41x12) 590,400        590,400       590,400        

 -  งบด าเนินงาน 3,049,000      6,931,100     1,859,402      703,008        128,400       12,670,910    - 41,000           -  -  - 41,000        5,000,000   17,711,910    

      - ค่าตอบแทน 2,000,000      5,883,800     1,200,800      9,084,600    194,400      9,279,000     

ค่าเชา่บา้น (ขั้นต่ า)  -  -

เงินค่าตอบแทนนอกแทน 148,200       651,800        800,000       800,000       

เงินค่าสอนพเิศษ  -  -

  สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น

แผนการใช้จ่ายเงิน ปตีามแผนปฏิบตักิาร 2562 แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลติ

 เงินรายได ้  

 บกศ.

โครงการ

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

* *



  

 
 

  - ระดับ ปวช./ปวส. 2,000,000      4,051,000     449,000        6,500,000     6,500,000     

  - ระดับ ปวส. สาขาชา่งอากาศยาน 1,684,600     1,684,600     1,684,600     

  - ระดับ ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 194,400      194,400        

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ  -  -

ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น  -  -

ค่าอาหารท าการนอกเวลา 100,000        100,000       100,000       

      - ค่าใช้สอย 449,808        449,808       1,957,400   2,407,208     

ค่าเชา่ทรัพย์สิน (ขั้นต่ า)  -  -  -

ค่าเชา่รถยนต์ (ขั้นต่ า)  - -               

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 1,567,400   1,567,400     

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ  - 100,000      100,000        

ค่าซ่อมครุภณัฑ์  - 100,000      100,000        

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง 100,000      100,000        

ค่าประกนัรถยนต์ 40,000       40,000          

ค่าจ้างเหมาบริการ  - 50,000       50,000          

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 449,808        449,808       449,808        

  - ครูจ้างสอน (256,080)

  - เจ้าหน้าท่ี/คนงาน (193,728)

          - ค่าวสัดุ 1,049,000      1,047,300     658,602        2,754,902     41,000          41,000        1,120,000   3,915,902     

วสัดุส านักงาน 300,000       300,000       300,000        

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 449,000        449,000       1,070,000   1,519,000     

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ  - 50,000       50,000          

วสัดุการศึกษา 600,000        400,000       1,000,000     1,000,000     

วสัดุงานบา้นงานครัว 8,580           8,580           8,580           

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  -

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา  - 41,000          41,000        41,000          

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000         20,000         20,000          

วสัดุเวชภณัฑ์และวสัดุการแพทย์ 20,000         20,000         20,000          

วสัดุคอมพวิเตอร์ 25,000         25,000         25,000          

วสัดุซ่อมครุภณัฑ์ 100,000       100,000       100,000        



  

 

 

วสัดุกอ่สร้าง 173,720       66,280          240,000       240,000        

วสัดุปรับปรุงภมูิทัศน์ (ค่ารักษา

สภาพแวดล้อม

292,322        292,322       292,322        

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000        300,000       300,000        

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 253,200        128,400       381,600       1,728,200   2,109,800     

ค่าน้ าประปา 665,600      665,600        

ค่าไฟฟาู 253,200        253,200       1,000,000   1,253,200     

ค่าโทรศัพท์ 26,000       26,000          

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 128,400       128,400       128,400        

ค่าขยะ 15,600       15,600          

ค่าไปรษณีย์ 21,000       21,000          

 - งบลงทนุ 3,000,000     37,800,000  37,800,000  40,800,000   

 3.1 ค่าครภุณัฑ์

  - หุน่ยนต์เชือ่มพร้อมชดุเชือ่มชนดิ CMT 3,000,000       3,000,000      3,000,000       

  - ชดุฝึกเคร่ืองยนต์ลูกสูบอากาศยาน 2,000,000     2,000,000     2,000,000       

  - ชดุฝึกเคร่ืองมือชา่งอากาศยาน 2,000,000     2,000,000     2,000,000       

  - ชดุสถานทีดสอบสมรรถนะมาตรฐานนาย

ชา่งอากาศยาน 12 สถานี

5,200,000     5,200,000     5,200,000       

 3.2 ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง
  - อาคารเก็บอากาศยานพร้อม

หอ้งปฏบิติัการชา่งอากาศยาน

    28,600,000 28,600,000   28,600,000     

 - งบเงินอุดหนุน 900,000        1,788,300     11,369,490    14,057,790   9,464,205      9,464,205   23,521,995   

 - ค่าสาธารณูปโภค 900,000        900,000       900,000        

 - ค่าสมทบ กบข. 661,785       661,785        

 - คก.เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี        158,000        158,000 158,000        

 - คก.จดัการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษา      1,630,300      1,630,300 1,630,300     

 - ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 2,096,175      2,096,175   2,096,175     

 - ค่าอปุกรณ์การเรียน 1,014,990      1,014,990   1,014,990     

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,927,800      3,111,165   3,111,165     

*

*
*
*

**

*
*
*

* *

*
*
*

*

*

* * *

* *



  

 

 - ค่าจัดการเรียนการสอน     11,369,490    11,369,490 11,369,490    

 - ค่าหนังสือ 4,093,500      4,093,500   4,093,500     

 - ค่าเคร่ืองมือประจ าตัวนักศึกษา 331,740        331,740      331,740        

 - งบรายจ่ายอ่ืน 5,540,200     5,540,200     5,540,200     

 - คก.ขยายและยกระดับอาชวีศึกษาทวิภาคี           38,200           38,200 38,200           

 - คก.พัฒนาทักษะอาชพีใหก้ับผู้เรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

         100,800         100,800 100,800         

 - คก.ส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาใหม้ี

ความเปน็เลิศเฉพาะทาง

         900,000          900,000 900,000         

 - คก.ความร่วมมือผลิตก าลังคนอาชวีศึกษา

 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเปน็กลไก

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

         300,000          300,000 300,000         

 - คก.ปรับปรุงระบบการเรียนรู้           80,000           80,000 80,000           

 - คก.ยกระดับการจดัการอาชวีศึกษา เพื่อ

เปน็ศูนย์กลางด้านอาชวีศึกษาของภมูิภาค

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

         500,000          500,000 500,000         

 - คก.พัฒนาความร่วมมืออาชวีศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

         300,000          300,000 300,000         

 - คก.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชวีศึกษา          189,600         189,600 189,600         

 - คก.จดัหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืนครูใหน้ร.          117,600          117,600 117,600         

 - คก.ส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา

         118,000         118,000 118,000         

 - คก.ลดปญัหาการออกกลางคัน           35,000           35,000 35,000           

  - คก.พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน (Fix it Center)

       1,176,000       1,176,000 1,176,000       

   - คก.พัฒนาอาชพีต่อยอดอาชพี

ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเปาูหมายพิเศษ

และผู้สูงอายุ

          33,000           33,000 33,000           

 - คก.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทุกภาคส่วน          150,000          150,000 150,000         

 - คชจ.การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4           50,000           50,000 50,000           

 - คก.ผลิตอาชวีะพันธุ์ใหม่และบณัฑิตพันธุ์ใหม่ฯ        1,452,000       1,452,000 1,452,000       



  

 

 

 - โครงการ 1,967,775    1,967,775     200,000      2,167,775     

โครงการพฒันาผู้เรียน (กจิกรรม) 830,000       830,000       830,000        

โครงการพฒันาผู้เรียน (วชิาการ) 417,775       417,775       417,775        

โครงการพฒันาผู้เรียน (เฉพาะทาง) 720,000       720,000       720,000        

ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. 

กระทรวง พ้ืนที่

200,000      200,000        



  

 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรวิสิฐฏ์  ประเสริฐสิน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           การจัดการอาชีวศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นที่พ่ึงของตนเองและผู้อื่นได้   
เพ่ือเป็นการปูองกัน และแก้ปัญหาดังกล่าวงานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท า
โครงการประชุมผู้ปกครองขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง และชุมชน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2  เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลผู้เรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
5.3  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ข้อมูลของผู้เรียนอย่างชัดเจนเพ่ือปูองกัน และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80% 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีกระบวนการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 

โครงการที่  1 



  

7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  ชมรมผู้ปกครอง  งบ  เงินรายได้ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
9.2  ครูกับผู้ปกครองมีความร่วมมือกันมากขึ้น 
9.3วิทยาลัยฯได้ข้อมูลผู้เรียนอย่างชัดเจนและแก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงจุด 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินผลจากจ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
10.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์ ฤทธิ์เต็ม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี

ความพร้อมจึงเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาให้มีส่วนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจึงเป็น
วิธีการปลูกฝังความรักในสถานศึกษา และสนองให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 

ในการนี้ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา รักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้น่าอยู่ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
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7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ตระหนักในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
9.2  สภาพแวดล้อมในชมรมวิชาชีพทุกชมรมน่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้หมดวาระการท างานลง เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพเข้าใจถึงวิธีการด าเนินงานขององค์การ
นักวิชาชีพ  และเป็นการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นผู้น าหลักในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ให้ทางวิทยาลัยฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ จึงได้ท าโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้จักการใช้ระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งนายก 

องค์การ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้จักการใช้ระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง 

นายกองค์การฯ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 

โครงการที่  3 



  

7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ได้รู้จักการใช้ระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งนายกองค์การ 
9.2  นักเรียนนักศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกฯ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
โครงการประกวดพานไหว้ครู (จากวัสดุธรรมชาติ) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  อันเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาซึ่งวัฒนธรรมตะวันตก  ท า

ให้เยาวชนไทยได้มองข้ามประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป  ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้ชนชาติไทย
ของเราต้องสูญเสียประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามต่างๆไป  ดังนั้นในหลักการของ  พ.ร.บ.  มาตรา   230(3) ไว้ว่า  
ในการจัดการศึกษาในทุกระบบ  ต้องมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยไว้เป็นหลักในการจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ธ ารงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทย  
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมไทย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นและเพ่ือเสนอต่อ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2554  อีกทางหนึ่ง 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนะธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาท 

ไทยให้เป็นมรดกสืบไป 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักกระบวนการการท างานเป็นทีม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนะธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาท 

ไทยให้เป็นมรดกสืบไป 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

โครงการที่ 4 



  

7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทย 
9.2  นักเรียนนักศึกษารู้จักกระบวนการท างานเป็นทีม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมที่จะท าในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีส าคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือ

เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท าให้เรา
สามารถน าไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้
ครู มักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็น
คุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความส านึกในความเมตตาของคณะครู อาจารย์ที่จะให้
ความรู้ วิทยาการต่างๆ ให้ และยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ส าคัญ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูอาจารย์ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้สืบทอดประเพณีท่ีดีงามของไทย 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ได้สืบทอดประเพณีท่ีดีงามของไทย 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 

โครงการที่ 5 



  

7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูอาจารย์ 
9.2  นักเรียนนักศึกษา ได้สืบทอดประเพณีท่ีดีงามของไทย 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันกีฬา  ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นก าหนดจัดการแข่งขันกีฬา ระดับ อศจ. ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ระดับ อศจ. เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และชาติ ต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพและแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการกีฬา 
5.2  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
5.3 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้านภัยยาเสพติด 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพและแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการกีฬา 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 

โครงการที่ 6 



  

สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  64,780  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพและแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการกีฬา 
9.2  ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมภาวะผู้น า เขียนแผนพัฒนาผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา ก าหนดจัดโครงการอบรมภาวะผู้น า เขียนแผนพัฒนาผู้เรียน (แกนน านักเรียน นักศึกษาองค์การ
นักวิชาชีพฯ) ในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แผนพัฒนาผู้เรียน  มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะความเป็นผู้น า เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสามารถวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเตรียมความพร้อมในการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ. 
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผู้น า 
5.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้เขียนแผนพัฒนาคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 200 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้เขียนแผนพัฒนาคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการจังหวัดนครนายก 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  107,600  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครู นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 
9.2  ครู นักเรียน นักศึกษาเขียนแผนพัฒนาคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการถวายเทียนพรรษาและพัฒนาวัดไทย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในวัน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 และ แรม 1 ค่ า เดือน 8 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประชาชน

ที่เป็นชาวพุทธ  จะร่วมใจในการถวายเทียนพรรษาและสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับพระภิกษุสงฆ์  ในการจ าพรรษา ซึ่ง
ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงามของคนไทยสืบไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
5.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนนักศึกษา รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือสังคมและกระตือรือร้นที่จะท า 
ความดีในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
5.3 เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของคนไทยสืบไป 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
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7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการวัดในอ าเภอชนบท จ านวน 6 วัด 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาและฟังธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา 
9.2  นักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม การท าความดีในการพัฒนาวัด 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เป็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร  เนื่องในอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณรวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ร่วมกัน ปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าล้วนท าดี เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล  

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาไดแ้สดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

โครงการที่ 9 



  

7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี  นับเป็นวันที่ส าคัญของคนไทย  เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราช

สมภพ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   และประเทศไทยได้จัดให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่
แห่งชาติ  และเพ่ือเป็นการตอบแทนพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
ต่อปวงชนชาวไทย  และด้วยเป็นปีมหามงคล  ที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ครบ 86  พรรษา  ช่วงเดือนสิงหาคม 
2562  นี้ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนท าดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

ในการนี้ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้น่าอยู่ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ครู นักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
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7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
9.2  นักเรียนนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้

ตระหนักและเห็นความส าคัญของปุาไม้  และแหล่งน้ า โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ และ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และปุาไม้คือแหล่งน้ า ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดย
รัฐบาล ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาด าเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาค
ส่วนได้ร่วมปูองกัน และรักษาพ้ืนปุาไม้ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งพื้นฟูและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ปุาไม้มาโดยตลอด 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้
ตลอดจนการบ ารุง รักษาทรัพยากรปุาไม้ให้ด ารงเพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
5.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
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7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
9.2  แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝุาย

พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้จัดท าโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2562เพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งและการเกิดของสถานศึกษาให้ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน ครู -อาจารย์ 
บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความส าคัญ แสดงความรัก ความสามัคคีในองค์กร  และได้สืบทอดประเพณี
ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝุายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา จึงขออนุญาตด าเนินโครงการดังกล่าว  

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งและการเกิดของสถานศึกษา 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นความส าคัญ แสดงความรัก ความสามัคคีในองค์กร 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้เห็นความส าคัญแสดงความรัก ความสามัคคีในองค์กร 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
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7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ให้นักเรียนนักศึกษาได้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งและการเกิดของสถานศึกษา 
9.2  ให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นความส าคัญ แสดงความรัก ความสามัคคีในองค์กร   

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประเมินชมรมดีเด่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความ

ประสงค์ที่จะจัดโครงการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น ตลอดทั้งน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของชมรมวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 เพ่ือรอรับการประเมินหน่วยมาตรฐานและ
หน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น 
5.2  เพ่ือให้ได้ชมรมวิชาชีพดีเด่นในการรับการประเมินหน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การ

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการน าเสนอผลการด าเนินงานของชมรมวิชาชีพ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เพ่ือคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น 
9.2  เพ่ือให้ได้ชมรมวิชาชีพดีเด่นในการรับการประเมินหน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การ

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นต่อไป 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการเตรียมรับประเมินมาตรฐาน อวท. ระดับกลุ่มจังหวัด 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุาย

พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ในการนี้ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการเตรียมรับประเมินมาตรฐาน อวท. ระดับกลุ่มจังหวัด 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมให้ชมรมวิชาชีพทุกชมรมได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายในชมรมของตน 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้น า 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
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สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น18,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้น า 
9.2  ส่งเสริมให้ชมรมวิชาชีพทุกชมรมได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายในชมรมของตน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา  2562  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้จักการกล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้น ามากขึ้น โดยมีการประชุมสมาชิกองค์การวิชาชีพฯ ระดับ 
อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็นผู้น า 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ระดับชาติ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษารู้จักกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็นผู้น า 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
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7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  64,780  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ให้นักเรียนนักศึกษารู้จักกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็นผู้น า 
9.2  ให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค ระดับชาติ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เพาะวันพ่อปลูกวันแม่) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี

ความพร้อมจึงเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาให้มีส่วนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาจึงเป็นวิธีการ
ปลูกฝังความรักในสถานศึกษา และสนองให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 

ในการนี้ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เพาะวัน
พ่อปลูกวันแม่) 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เพาะวัน 

พ่อปลูกวันแม่) 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม 
9.2  สภาพแวดล้อมในชมรมวิชาชีพทุกชมรมน่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยสารเสพติดและเฉลิมพระเกียรติฯ (ไหมไทยเกมส)์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยส่งเสริม

นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านการกีฬาและการร่วมกิจกรรมในการสร้างความสามัคคี ยังเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีสุขภาพที่ดีและเป็นการต่อต้านในเรื่องยาเสพติด ส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษามีวินัยรู้จักน้ าใจนักกีฬา การกีฬาจึงนับเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้เยาวชนของชาติที่เป็น
นักเรียนนักศึกษาพัฒนาได้อย่างเต็มที ่

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพและแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการกีฬา 
5.2  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
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7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 4 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาสุขภาพและแสดงออกซ่ึงความสามารถด้านการกีฬา 
9.2  ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี  เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวัน

ท างานถัดไป (วันจันทร์)  มีการให้ค าขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรี  ส าหรับงานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทย
ครั้งแรกนั้น  จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498  ตามค าเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพ่ือสวัสดิ
ภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญและความต้องการของเด็กและเพ่ือ
กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของตนในประเทศ  โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้
ตนเองเป็นก าลังของชาติ  และได้จัดต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี  จนถึง พ.ศ. 2506  จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไป
จัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่า  เป็นช่วงที่พ้นจากฤดูฝนมาแล้วและเป็น
วันหยุดราชการท าให้เกิดความสะดวกด้วยประการทั้งปวง  แต่ในปีถัดมา  คือปี  พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวัน
เด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้เห็นความส าคัญของวันเด็กแห่งชาติ  จึงได้ก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมกับเทศบาลต าบลชนบท  ในวันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอชนบท จ.ขอนแก่น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เด็กและเยาวชน 
5.2  เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการและจิตส านึกท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน 
5.3 เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 2,700 คน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เด็กและเยาวชน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
9.2  เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและสามารถด าเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณธรรม 8 ประการจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จึงเห็นควรด าเนินโครงการประเมินคุณลักษะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษา โดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน โดยใช้คุณธรรม 8 ประการ มาก าหนดเกณฑ์ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้เรียน ที่ผ่าน การประเมิน ในระดับร้อยละ  85  ขึ้นไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาตาม หลักคุณธรรม 8 ประการ 
 5.2 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ให้มีเจตคติท่ีดี ในการ
ด ารงชีวิต 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จ านวน 2,700  คน ผ่านการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  6.1.2  คณะผู้ประเมิน จ านวน 5 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักคุณธรรม 8 ประการ 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตน ไปในทางที่ดีมากยิ่งข้ึน 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือนมกราคม 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาตาม ได้รับการพัฒนา ตามหลักคุณธรรม 8 ประการ  
9.2  ได้นักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  

10.2รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ 5 ส. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 
 การด าเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจน
การสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานของพนักงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ จึงได้ก าหนดนโยบายในการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน ากิจกรรม 5 ส มาเป็น
ก้าวแรกของการบริหารที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วย
พัฒนาจิตส านึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่อไป ดังนั้น สาขาวิชาช่างยนต์ จึงได้จัดให้มีโครงการ 5 ส ขึ้นเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา และเพ่ิมคุณภาพการปฎิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความส าคัญต่อการพัฒนา 
งานอย่างต่อเนื่อง 
 5.2 เพ่ือให้สถานที่ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดส านักงาน 
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
  6.1.2  บุคลากรในชมรมวิชาชีพช่างยนต์ทุกคนได้ท ากิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ สร้างลักษณะนิสัย) ร่วมกัน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา น ากิจกรรม 5 สมาใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานในชมรมวิชาชีพช่าง
ยนต์ และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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6.2.2  สถานที่ในแผนกวิชาทั้ง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สะอาด และมีระเบียบมากยิ่งขึ้น 
 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เสริมประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็ว 

 9.2  สถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทั้งการจัดส านักงาน เอกสารตลอดจน 
สภาพแวดล้อมภายนอก และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  

10.2 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100  เปอร์เซ็นต ์

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่ท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักเรียนนักศึกษา จ านวน 2,300 คน มีอาจารย์และบุคลากรกว่า 150คน มีพ้ืนที่ที่
ตั้งอยู่ บริเวณอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันพบว่าปัญหาความปลอดภัยด้านการจราจรเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
เนื่องจากการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ได้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะในการเดินทางมา
วิทยาลัยฯ ท าให้มีปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพ่ิมมากขึ้นด้วยและปัญหาอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ขับขี่ขาดระเบียบ
วินัยและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร   
        ดั้งนั้น  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ตระหนักถึงความส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงด าเนินการโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
สร้างเสริมวินัยจราจรโดยให้คณะครูให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ด าเนินการตั้งจุดตรวจประตู
ทางเข้าวิทยาลัยฯ  ห้ามผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกเข้าวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพ่ือควบคุม
วินัยจราจร ส่งเสริมจิตส านึกในการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด 
 5.2 เพ่ือให้มีวินัยจาจร โดยการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับขี่ย้อนศร  ไม่จอดรถในที่ห้าม
จอด  ไม่ขับข่ีด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาระดับปวช. 1 ทุกสาขา จ านวน 653  คน 
 6.1.2  คณะผู้อบรมขับขี่ปลอดภัย จ านวน 4 คน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา รู้จักกฎจราจร การใช้รถใช้ถนน  

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ตลอดภาคเรียน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีจิตส านึกในการลดอุบัติเหตุ 

 9.2  เป็นการหล่อหลอมกระบวนการทางความคิด ทัศนคติ  และความรับผิดชอบ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างยนต์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การท าบุญตักบาตรเป็นประเพณีการท าบุญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านาน แสดง
ถึงน้ าใจอันประเสริฐของชาวพุทธที่ช่วยด ารงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยการบ ารุงพระสงฆ์ นอกจากนี้การท าบุญ     
ตักบาตรร่วมกันยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ ฝึกการ
ท าบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และที่ส าคัญคือจิตใจอันผ่องใสของเราที่มีขึ้นทันใด
หลังจากท่ีได้ท าบุญตักบาตรแล้ว 

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ได้ตระหนักถึงอานิสงส์ของการท าบุญตักบาตร ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา 
ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ชมรมจึงก าหนดจัดกิจกรรมท าบุญแผนกวิชาช่างยนต์ขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้มีพ้ืนฐานการเป็นผู้ให้และรู้จักการท าบุญร่วมกัน รวมทั้งได้เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจและ
ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น อีกทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็มีทั้งผู้บริหาร คณะอาจารย์ นักศึกษา ทุกคนมองเห็นถึง
ความส าคัญของการท าบุญ ซึ่งนับว่าเป็นภาพอันน่าประทับใจที่สุด และทุกคนต่างพร้อมหน้าพร้อมตากันมาท าบุญ
ตักบาตรครั้งนี้ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 

5.  วัตถุประสงค ์

 5.1  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพ่ี คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ท าบุญตักบาตรร่วมกัน
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จ านวน 323 คน 
 6.1.2  คณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม 
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6.2.2  ครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน             -                งบ           -  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    -    บาท        ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา จ านวน 323 คน เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 9.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาช่างยนต์ได้ท าบุญตักบาตรร่วมกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการช่างยนต์อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านการบริการชุมชนและสังคม เป็นหนึ่งในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ่ง

ก าหนดให้สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้และประสบการที่เรียนมา
น าไปใช้ในการบริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมจากสถานการณ์ของงานจริงที่ได้ปฏิบัติ 
นอกจากนั้นยังเป็นการแนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษา อีกด้านหนึ่งเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา   

จากความส าคัญของปัญหา  ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาสา
พัฒนา โดยก าหนดโรงเรียนเปูาหมาย และประสานกิจกรรมซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานโครงการช่างยนต์อาสา พัฒนาโรงเรียนน้อง 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความมีจิตอาสาและบริการชุมชน 
5.2  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 
 6.1.2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จ านวน 343คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
6.2.2  น้องๆได้มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์  2562 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและรักการบริการ 

 9.2  นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างนักเรียนนักศึกษา  
และครูในสาขาวิชา 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการแข่งขันฟุตซอล Auto  Game   ครั้งที่ 3 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและสามารถด าเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ  เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 
 ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมให้สมาชิกในชมรมฯ 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี คณะกรรมการจึงได้เห็นควรจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลAuto 
Game ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศกึษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ระดับปวช.1-3และปวส.1-2 จ านวน 343  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี   

  6.2.2  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  สนามฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  มิถุนายน - สิงหาคม  2562 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 9.2  นักเรียนนักศึกษา ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการ    โครงการอบรมมัคคุเทศก์(พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปวช. ) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
ของกิจกรรมต่างๆยิ่งในยุคการแข่งขันของสังคมโลกด้วยแล้ว การเรียนที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอต่อ
สภาพการแข่งขันที่สูงได้ นักเรียนนักศึกษา ต้องมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่กันไป  การวางแผน  
การเตรียมความพร้อม  การด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมมาจากประสบการณ์
ทั้งสิ้น การพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นอีกศักยภาพด้านหนึ่งซึ่งมีความจ าเป็น ในการพัฒนาในสภาวะปัจจุบัน ซึ่ง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การจัดอบรมมัคคุเทศก์ เป็นโครงการซึ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการทักทาย แนะน าตัว 
แนะน าเส้นทางท่องเทียว จึงเป็นโครงการซึ่ง ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เห็นสมควรด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะของ
นักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความคิดและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ปวช.1-3  จ านวน  233  คน  
  6.1.2  คณะผู้อบรมมัคคุเทศก์ จ านวน4 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 6.2.2  นักเรียนนักศึกษา รู้จักการแนะน าตัว การทักทาย และการแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  ห้องอบรม  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือนมกราคม 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน    งบค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น2,500บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความคิดและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
9.2  นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างนักเรียนนักศึกษา และครูใน

สาขาวิชา            

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมมัคคุเทศก์(พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปวส.) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา   
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง
ของกิจกรรมต่างๆยิ่งในยุคการแข่งขันของสังคมโลกด้วยแล้ว การเรียนที่ดีเลิศเพียงอย่างเดียว  ไม่อาจเพียงพอต่อ
สภาพการแข่งขันท่ีสูงได้ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่กันไป   การวางแผน  
การเตรียมความพร้อม  การด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สั่งสมมาจากประสบการณ์
ทั้งสิ้น การพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นอีกศักยภาพด้านหนึ่งซึ่งมีความจ าเป็น ในการพัฒนาในสภาวะปัจจุบัน ซึ่ง
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การจัดอบรมมัคคุเทศก์ เป็นโครงการซึ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการทักทาย แนะน าตัว 
แนะน าเส้นทางท่องเทียว จึงเป็นโครงการซึ่ง ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เห็นสมควรด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะของ
นักเรียน นักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความคิดและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 5.2เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์  ปวส.1-2 จ านวน 110 คน  
 6.1.2  คณะผู้อบรมมัคคุเทศก์ จ านวน 4 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 6.2.2  นักเรียนนักศึกษา รู้จักการแนะน าตัว การทักทาย และการแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยว 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  ห้องอบรม  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือนมกราคม 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้   งบเงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาความคิดและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
9.2  นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างนักเรียนนักศึกษา และครูใน

สาขาวิชา            

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของนักเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ประสบการณ์และจุดประกายความคิดในการเรียนรู้ของนักเรียน อันเป็นการตอบสนองนโยบายของการจัดการ 
อาชีวศึกษา   

ดังนั้น  สาขาวิชาเครื่องกล จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เพ่ือน านักเรียนนักศึกษา 
เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ในระดับปวช.1 และ ปวส.1  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียนของ 
นักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 
 5.2 เพ่ือสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในส่วนของการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ 
นักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ระดับ ปวช.1  จ านวน 175 คน   
 6.1.2  นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน 84 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  อันน าไปสู่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
 6.2.2  นักเรียนนักศึกษา มีความสนใจในแผนกวิชาช่างยนต์ 

 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือน สิงหาคม 2562 

โครงการที่  27 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียนวิชาชีพ  และสามารถวางเปูาหมายในอนาคตได้ 
 9.2  นักเรียนมีประสบการณ์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจและเปิดตนเองต่อโลก 

 10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์ ระดับ ปวช. 3 ปวส. 2 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2547นั้นนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทางงานวัดและประเมินผลจึงเล็งเห็นความส าคัญได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา2562ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
 5.2 เพ่ือเป็นการตรวจวัดความรู้ความสามารถที่เรียนรู้มา  

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ80ขึ้นไป 
  6.1.2  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ80ขึ้นไป 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  อันน าไปสู่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.3และปวส. 2ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  แผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ปลายภาคเรียนที่ 2 

 

 

โครงการที่  28 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2สอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ80 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในสายงาน 

 10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวช. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาในกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  ระบบเทคโนโลยียานยนต์
คอมมอลเรล และอีกหลายนวัตกรรม ที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาใช้กับยานยนต์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
ผู้เรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ต้องมีความรู้ และพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เล็งเห็นความส าคัญ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ จากบุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา  จึงได้
ก าหนด จัดโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ืออบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จาก วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ปวช.1-3  
 6.1.2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ านวน 233 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม ่
6.2.2  ครูอาจารย์ได้มี ความรู้ใหม่มาสอนนักเรียนนักศึกษาในแผนก 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือน พฤศจิกายน  2561 
 
 

โครงการที่  29 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

 9.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวส. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกฤษฎา   แสนก่ า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาในกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  ระบบเทคโนโลยียานยนต์
คอมมอลเรล และอีกหลายนวัตกรรม ที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาใช้กับยานยนต์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
ผู้เรียน สาขาวิชาช่างยนต์ ต้องมีความรู้ และพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ เล็งเห็นความส าคัญ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ จากบุคลากรของหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา  จึงได้
ก าหนด จัดโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ืออบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เรื่องเทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จาก วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ปวส.1 ปวส.2  

 6.1.2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นจ านวน 110 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 
 6.2.2  ครูอาจารย์ได้มี ความรู้ใหม่มาสอนนักเรียนนักศึกษาในแผนก 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าจัดท าปูายโครงการ 
8.2  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

 9.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
โครงการ  5 ส.  แผนกวิชาโยธา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววริญญา  กิจใบ  แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ องค์กร 

และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ได้แก่สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. 
แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง เป็นการพัฒนาคน ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม 
ได้แก่สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีระเบียบ
วินัยมากขึ้น กิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการท างานของนักเรียน นักศึกษา  

ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างโยธา จึงก าหนดจัดกิจกรรม 5 ส. ให้เกิดกับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะ
ส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน นักศึกษา ต่อแผนกวิชาช่างโยธา และต่อสถานศึกษาต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องกิจกรรม 5 ส. 
5.2 เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส. มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน 
5.3 เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในแผนกวิชา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธาจ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  สร้าง จิตส านึก ลักษณะนิสัย 5 ส. ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  กิจกรรม 5 ส. แผนกวิชา ตลอดภาคเรียน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
- 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและมีความรู้เรื่องกิจกรรม 5 ส. 
9.2  น ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
9.3 เกิดความสามัคคีในแผนกวิชา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการ  Civil In KKNIC 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววริญญา  กิจใบ แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การให้บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน สาขาวิชาโยธาเป็น
อีกหนึ่งแผนกที่ให้การบริการเกี่ยวกับงานซ่อมและงานสร้าง เช่น การซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี กระดาน และงานระบบ
ประปา งานก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น การให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสา จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น 
ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา 
เพ่ือเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม 

ดังนั้น ทางสาขาวิชาโยธา จึงขออนุมัติจัดท าโครงการศูนย์ช่าง Civil In KKNIC  

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือให้การบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
5.2 เพ่ือเป็นการฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือของนักเรียน นักศึกษา 
5.3 เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
5.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกในเรื่องจิตอาสาให้นักเรียน นักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธาจ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.1  สร้าง นักเรียน นักศึกษา ที่มีฝีมือและความสามารถในทักษะการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 ศูนย์ช่าง Civil in KKNIC ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตลอดภาคเรียน 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,900   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
      8.1.1 ชุดสว่านไฟฟูาพร้อมอุปกรณ์                     2,500 บาท 
      8.1.2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับงานประปา                     500 บาท 
      8.1.3 น๊อต                                                   300 บาท 
      8.1.4 สกรู                                                    300 บาท 
      8.1.5 อุปกรณ์งานสี                                         300 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ได้ให้การบริการภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
9.2  เพ่ิมทักษะและพัฒนาฝีมือของนักเรียน นักศึกษา 
9.3  ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
9.4  นักเรียนนักศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องจิตอาสา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการคัดแยกขยะ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววริญญา  กิจใบ แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของวิทยาลัย สาเหตุเนื่องมานักเรียน นักศึกษา มีจ านวนมากขึ้น 
ขยะก็เพ่ิมข้ึน สถานประกอบการเรียนต่างๆ มีมากข้ึน และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมาก
ขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะ ประกอบ
กับนักเรียน นักศึกษา ก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับ
การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะ
เหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้า
กระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 
 ดังนั้น คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างโยธา จึงก าหนดจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ ให้เกิดกับนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน นักศึกษา ต่อแผนกวิชาช่างโยธา และต่อสถานศึกษาต่อไป 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
5.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
5.5 เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน

ระหว่างการท างาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธา  จ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
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6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  นักเรียนนักศึกษา คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 กิจกรรมคัดแยกขยะ ตลอดภาคเรียน ที่แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
- 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา รู้จักวิธีการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
9.2  นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
9.3 นักเรียน นักศึกษา รู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
9.4 นักเรียน นักศึกษา รู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
9.5 ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ระหว่างการท างาน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววริญญา  กิจใบ แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตในสังคม 
และเป็นการหาตัวแทนวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันในระดับ อศจ. 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือช่วยกระตุ้นความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

 5.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5.4 เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
5.5 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
5.6 เพ่ือหาตัวแทนวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับ อศจ. 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธาจ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับ  การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนที่ดี เกิดความ  ตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจในการเรียน 
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7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 แข่งทักษะวิชาชีพงานปูน ระดับสถานศึกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ แผนกวิชาโยธา วิทยาลัย

การอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากงบ อุดหนุน     เงิน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท  ได้แก่ 
8.1  วัสดุและอุปกรณ์  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา 
9.2  นักเรียนนักศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 

 9.3 นักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
9.4 นักเรียนนักศึกษา มีความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ 
9.5 นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
9.6 ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับ อศจ. 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการท าบุญแผนกโยธา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางสาววริญญา  กิจใบ แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในสังคมของชาวพุทธ หากพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสท าบุญ ปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่
ยิ่งใหญ่ แต่โอกาสที่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่ มีโอกาสที่จะได้ท าบุญ ถวายทาน หรือท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกันมีน้อยมาก ทางสาขาวิชาจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้มีโอกาสท าบุญ และท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างจากการเรียน
หรือการท างานให้เกิดประโยชน์ ยังผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 

ดังนั้น ทางสาขาวิชาโยธา จึงขออนุมัติจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีต่อกัน 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงการท านุบ ารุงการรักษาประเพณีอันดีงาม 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีจิตใจดี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
5.4 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้คณะครู  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปรมิาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธาจ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและน าคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ชีวิตประจ าวัน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  ท าบุญแผนกวันที่  9  มกราคม  2562  ณ  แผนกวิชาช่างโยธา 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   -  งบ   - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -   บาท  ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีต่อกัน 
9.2  ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ทราบถึงการท านุบ ารุงรักษาประเพณีอันดีงาม 
9.3 นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีจิตใจดี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
9.4 คณะครู  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาโยธา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงาน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาววริญญา  กิจใบ แผนกวิชาโยธา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการศึกษาในปัจจุบันมีสิ่งที่นักศึกษาต้องค้นคว้าศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ นักเรียนนักศึกษา สามารถที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือจะให้เห็นภาพของการท างานจริงที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
สาขางานที่นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาอยู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหาได้ยากจากในต าราเรียน และด้วยเหตุผลนี้
ทางแผนกวิชาช่างโยธาจึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ บริษัทขอนคอนกรีต ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งม่ัน และเปูาหมายในชีวิตตาม
ความใฝุฝันรวมไปถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจทั้งวิชาการ และการปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้วิธีการ และสร้างเสริมประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถคิดประยุกต์หลักวิชาการกับหลักปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในงานการก่อสร้างที่เป็นปัจจุบัน 
5.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกันจากสถานที่จริง 
5.6 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนงานจากวิศวกรโครงการ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาโยธาจ านวน 82 คน 
 6.1.2  ครูแผนกวิชาโยธา 4 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.1 การประยุกต์หลักการทางวิชาการกับหลักการปฏิบัติงานจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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       6.2.2  สามารถก าหนดวางแผนงานทางวิชาการกับการปฏิบัติงาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 ศึกษาดูงานบริษัท ขอนคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
จากงบ    อุดหนุน     เงิน    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,200  บาท  ได้แก่ 
8.1  วัสดุและอุปกรณ์ 
 8.1.1 ค่าจัดท าอาหาร เครื่องดื่ม จ านวน 80 ชุด ชุดละ 40 บาท   = 3,200 บาท 
 8.1.2 จัดท าของที่ระลึก  2,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักในการศึกษาเล่าเรียน 
9.2  เพ่ิมทักษะและพัฒนาฝีมือของนักเรียน นักศึกษา 
9.3 ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
9.4 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องจิตอาสา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกีฬาทุกประเภทต่างเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจแก่ทุกเพศทุกวัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งใน

นั้นคือกีฬาฟุตซอลไม่ว่าจะเด็กจะวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยกลางคนกีฬาประเภทนี้ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่เสมอ เพราะ
ได้ทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี วางแผนกันในทีมและห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย 

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องในครั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีการท างานเป็นทีม การมีน้ าใจนักกีฬาต่อคณะครูอาจารย์
นักเรียนนักศึกษาและสมาชิกทุกคนในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
5.2  เพ่ือเพ่ือปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้สมาชิกทุกคนในชมรมช่างกลโรงงาน 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานทุกคนที่เข้าร่วมได้มีจิตส านึกท่ีดีมีความสามัคคี  

รู้จักวางแผน และรักใคร่ปรองดองกัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 
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7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
7.7  สนามฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    งบ   เงินอุดหนุน (ปวช.) 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,500  บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานให้ความร่วมมือทุกคน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่สามัคคีมีน้ าใจนักกีฬาที่ดีต่อกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการตระกร้อสานสัมพันธ์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกีฬาทุกประเภทต่างเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจแก่ทุกเพศทุกวัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งใน

นั้นคือกีฬาตระกร้อไม่ว่าจะเด็กจะวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยกลางคนกีฬาประเภทนี้ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่เสมอ เพราะ
ได้ทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี วางแผนกันในทีมและห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย 
         ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันตระกร้อสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีการท างานเป็นทีม การมีน้ าใจนักกีฬาต่อคณะครูอาจารย์นักเรียน
นักศึกษาและสมาชิกทกุคนในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
5.2  เพ่ือปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้สมาชิกทุกคนในชมรมช่างกลโรงงาน 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จ านวน  235  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานทุกคนที่เข้าร่วมได้มีจิตส านึกท่ีดีมีความสามัคคี             

รู้จักวางแผนและรักใคร่ปรองดองกัน 
 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  โครงการตระกร้อสานสัมพันธ์ 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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7.3  อนุมัติโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนกรกฎาคม 62 
7.7  สนามตระกร้อ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   งบ   เงินอุดหนุน (ปวช.) 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,500  บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานให้ความร่วมมือทุกคน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่สามัคคีมีน้ าใจนักกีฬาที่ดีต่อกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประกวดโฟล์คซอง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมนิที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของศิลปินมากมาย ล้วนมีความสามารถในการแสดงออก โดยการร้องเพลง การ

แสดง และอีกมากมายในการแสดงความสามารถ 
 ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการประกวดโฟล์คซองในครั้งนี้  เพ่ือเป็นการจุด
ประกายความฝันของคนท่ีมีความสามารถ ให้ได้มีเวทีที่ได้แสดงความสามารถ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ 
5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาทั้งวิทยาลัย 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ 
 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  โครงการประกวดโฟล์คซอง 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนสิงหาคม 62 
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7.7  โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,600   บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งวิทยาลัยให้ความร่วมมือทุกคน 
9.2  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที ่

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ทุกวันนี้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ท าให้สภาพดิน ฟูา อากาศ เปลี่ยนแปลงไป หนึ่งในนั้นก็คือการตัดไม้

ท าลายปุา การเผาปุา และการลักลอบตัดไม้เพ่ือท าเป็นไร่นา  
ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพ่ือเป็ น

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับมนุษย์ไปอีกนานเท่านาน 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ 
5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ปุาไม้เพ่ิมข้ึนและท าให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนมกราคม 62 
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7.7  บริเวณริมหนองกองแก้ว   ต าบลชนบท   อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  อุดหนุน (ปวช.)  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานเข้าร่วมทุกคน 
9.2  ปุาไม้เพ่ิมข้ึนและท าให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมหนองกองแก้ว 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
จากการออกพ้ืนที่ส ารวจสถานที่ริมหนองกองแก้ว แห่งนี้ พบว่าเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ไม้ชนิด

ต่างๆ และยังเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านได้อาศัยใช้ท ามาหากินอยู่เป็นเวลาช้านาน แต่การส ารวจในครั้งนี้
ยังพบอีกว่ามีขยะ เศษไม้และสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ท าให้สถานที่ดังกล่าวกลายเป็นสถานที่สกปรก และเกิดผลเสีย
ต่อผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ 

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมหนองกองแก้ว เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าว
กับมามีความสะอาดสวยงาม และลดมลภาวะที่เกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณโดยรอบ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในชมรม และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
5.3  เพ่ือท าให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานทุกคนที่เข้าร่วมได้มีจิตส านึกท่ีดีมีความสามัคคี             

      รู้จักวางแผนและรักใคร่ปรองดองกัน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมหนองกองแก้ว 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 
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7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนมิถุนายน 62 
7.7  บริเวณริมหนองกองแก้วต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เกิดความสามัคคีในหมู่เรียน นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
9.2  นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาวไทยพุทธได้มีการท าบุญในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยที่

สืบทอดกันมายาวนาน และส่วนมากสถานที่ในการท าบุญจะเป็นวัดและสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
 ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนาในครั้งนี้ เพ่ือเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสิริมงคลต่อคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาและสมาชิกทุกคนใน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานทุกคนที่เข้าร่วมได้มีจิตส านึกท่ีดี และสถานที่ส าคัญทาง 

ศาสนาสะอาดร่มรื่นดูเย็นตา 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  พัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 

โครงการที่ 44 

 



  

7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนมิถุนายน 62 
7.7  วัดปุามัญจาคีรี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,580  บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานให้ความร่วมมือทุกคน 
9.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึกท่ีดีและมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการมอบความสุขให้น้องๆ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญที่อยู่ในแถวชนบทนั้นยังขาด

แคลนปัจจัยหลายอย่างที่ยังเข้าถึงไม่ได้และจะเป็นปัญหาในการเรียนอยู่สม่ าเสมอ ทั้งด้านนันทนาการ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา และปัจจัยต่างๆ 
         ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการมอบความสุขให้น้องๆครั้งนี้ เพ่ือเป็นการแบ่งปัน
น้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  การท ากิจกรรมร่วมกันต่อคณะครูอาจารย์
นักเรียนนักศึกษาสมาชิกทุกคนในแผนกวิชาช่างกลโรงงานและน้องๆทุกคนในโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและมอบความสุข 
5.2  เพ่ือปลูกฝังความมีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของน้องๆและพ่ีๆในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานและน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ได้มีจิตส านึก 

ที่ดีมีความสามัคคีกัน มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และรักใคร่ปรองดองกัน 
 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  โครงการมอบความสุขให้น้องๆ 
7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

โครงการที่  45 

 



  

7.3  อนุมัติโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนธันวาคม 61 
7.7  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000   บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานให้ความร่วมมือ 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่ มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการที่  46 
โครงการรับน้องปี 3 คืนสู่เหย้าชาวช่างกล 

1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีระ  อุ่นเบ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในรั้วการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยม วิทยาลัย 

และอุดมศึกษาก็จะมีการต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ามาด้วยการรับน้องโดยท ากิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันท าให้เกิด
ความคุ้นเคยและรู้จักกันมากขึ้น อีกท้ังมีทัศนคติที่ดีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 
         ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงได้จัดท าโครงการรับน้องปี ๓ คืนสู่เหย้าชาวช่างกลในครั้งนี้ เพ่ือเป็น
การท าความรู้จักกันให้มากข้ึน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การท า
กิจกรรมร่วมกันต่อคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและสมาชิกทุกคนในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
5.2  เพ่ือปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้สมาชิกทุกคนในชมรมช่างกลโรงงาน 
5.3  เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 235 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานทุกคนที่เข้าร่วมได้มีจิตส านึกท่ีดีมีความสามัคคีกัน   

มีสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และรักใคร่ปรองดองกัน       
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  โครงการรับน้องปี 3 คืนสู่เหย้าชาวช่างกล 

 

 



  

7.2  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.3  อนุมัติโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.6  ช่วงเดือนมกราคม 62 
7.7  แผนกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท  ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามาชิกชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานให้ความร่วมมือทุกคน 
9.2  นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรักใคร่สามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ณ โรงไฟฟูาน้ าพอง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาน านักเรียน ไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ระบบการท างาน กับการท างานเป็นหมู่คณะ 
ดังนั้น สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เพ่ือน านักเรียนศึกษาดูงาน 

ณ โรงไฟฟูาน้ าพอง ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การเรียนวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
ได ้

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนสนใจต่อการเรียนวิชาชีพ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง  จ านวน 80 คน 
 6.1.2  นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน  60  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  โรงไฟฟูาน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000  บาท  ได้แก่ 

โครงการที่  47 



  

8.1  ค่าปูาย 
8.2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นต่อการเรียนวิชาชีพ 
9.2  นักเรียนมีประสบการณ์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจและเปิดตนเองต่อโลก 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ Big Cleaning Day 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.   สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาได้มุ้งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาศักยภาพ  ทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการควบคู่กันไป  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว  การจัดกิจกรรมควรมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้นในด้าน 5ส. น าความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกฯ เกิดความกระตือรือร้นทางด้าน 5ส. 
5.2   เพ่ือส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ทางด้าน 5ส. ให้กับสมาชิกองค์การ 

6.   เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1   เชิงปริมาณ 

 6.1.1   นักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 173 คน 
 6.1.2   นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 136 คน 
6.2   เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทนในการท างาน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 
7.2  สถานที่ แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,660  บาท  ได้แก่ 

โครงการที่  48 



  

8.1  ค่าปูาย 
8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบในด้าน 5 ส. 
9.2  นักเรียนนักศึกษามีความอดทนและระเบียบวินัยเพิ่มขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกต 
10.2  ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสานสัมพันธ์ น้องพ่ี 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทุกคนต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับเพ่ือนรอบข้าง  

ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้เรียน สามารถเรียนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูาก าลังเล็งเห็นความส าคัญของการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ให้น้องรู้จักเคารพพ่ี 
และให้พี่รู้จักแนะน าสั่งสอนน้อง จึงได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พ่ีน้อง 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
5.2  เพ่ือเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพได้มีกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูาก าลัง  จ านวน 309 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินรายได้ งบ  เงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าปูาย 
8.2  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ 

โครงการที่  49 



  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  รุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
9.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานกันเป็นหมู่คณะ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ใช้แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในชมรมวิชาชีพไฟฟูาก าลัง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในสาขาวิชาไฟฟูาก าลัง มีอายุการใช้งานมานานที่ใช้จัดการเรียนการสอนได้มีการ

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ถึงแม้จะมีการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี แต่เครื่องมือบางประเภทที่ใช้จัดการเรียนการ
สอน ก็ต้องมีอายุการใช้งานตามสภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพไฟฟูาก าลัง จึงได้เล็งเห็นความส าคัญว่าควรจัดท าโครงการเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในสาขาวิชาไฟฟูาก าลังขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ือซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 
5.2  เพ่ือเพ่ือให้เครื่องมือมีสภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 173 คน 
 6.1.2  นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 136  คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ได้ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ   กิจกรรมพัณนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าปูาย 

โครงการที่  50 



  

8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ได้ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
9.2  ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกต 
10.2  ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบัน  นักเรียน นักศึกษา ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการกระตุ้น  

ให้เกิดการเรียนรู้และขาดความช านาญ ในทักษะวิชาชีพบางทักษะ การจัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จะท าให้
นักเรียนเกิดการฝึกฝนทักษะต่างๆ  และเกิดความช านาญเพิ่มมากข้ึน ยังประโยชน์ให้เกิดกับตัวนักเรียนโดยตรง  
 ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้ก าหนดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพขึ้น เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งในระดับต่างๆ และยังส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นทีมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ือคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ ต่อไป 
5.2  เพ่ือเพ่ือคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ ต่อไป 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน ระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง  จ านวน 173 คน 
 6.1.2  นักศึกษา ระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง  จ านวน 136 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้มีการทดสอบทักษะวิชาชีพของตนเอง 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ เงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 11,000  บาท  ได้แก่ 
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8.1  ค่าปูาย 
8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความกระตือรือร้นในการใฝุหาความรู้ 
9.2  นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การรายงานผลการด าเนินงาน 
10.2  การตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการไฟฟูาอาสาพัฒนาชุมชน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวัชราวุฒิ  ประทุมพงษ์ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากโครงการเยี่ยมบ้านเยือนหอ ของทางสาขาวิชาไฟฟูาก าลังได้ออกไปเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆของ
นักเรียน นักศึกษา จึงได้เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟูาภายในชุมชนตามสถานที่ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภายใน
บ้านเรือน โรงเรียน วัด เป็นต้น 

ดังนั้นทางสาขาวิชาไฟฟูาก าลัง เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟูาภายในบ้านเรือน 
ละสถานที่ต่าง จึงได้จัดโครงการไฟฟูาอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นเพ่ือช่วยตรวจเช็คและปรับปรุงระบบไฟฟูาให้แก่ชุมชน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ือช่วยตรวจเช็คและปรับปรุงระบบไฟฟูาให้แก่ชุมชน 
5.2  เพ่ือเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 173 คน 
 6.1.2  นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง จ านวน 136 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ปรับปรุงระบบไฟฟูาให้กับชุมชน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  ระยะเวลา เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 
7.2  สถานที่ บ้านเรือ โรงเรียน และวัดในชุมชนที่นักเรียน นักศึกษา อาศัยอยู๋ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าปูาย 
8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ได้ปรับปรุงระบบไฟฟูาให้กับชุมชน 
9.2  นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกต 
10.2  ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมและดูแลคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การอบรมเชิงปฏิบัติการคือ กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมายโดยมี

วัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเพ่ือแก้ปัญหา เป็นต้นผู้เข้าประชุมแต่ละคนเป็นได้ทั้ง
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงออกมาในที่ประชุม คือ 
“สาร” นั่นเอง 

ดังนั้น ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ ความสามารถที่ได้มาใช้ในการเรียน 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 พ้ืนที่ด าเนินการสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนมกราคม 2562 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ฮาร์ดดิสก์ 5 ตัว 
 8.2 พาวเวอร์ซัพพาย 5 ตัว 
 8.3 Lan 1กล่อง 
 8.4 ถ่านไบออส 40 ตัว 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้  ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน   
9.2 นักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการ 
9.3 นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  10.1 ประเมินผล โครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน น าความรู้ที่ได้น ามาเป็นประสบการณ์เพ่ือใช้ในอนาคต 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ศึกษาดูงานในบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

7.2 ระยะเวลา กรกฎาคม 2562 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้  งบ  เงินรายได้  (ปวส.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   2,000   บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าของที่ระลึกแก่วิทยากร 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
9.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินผล โครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพ่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
“คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นค าที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนท าให้เข้าใจผิดได้ว่า ค าทั้งสองค า

มีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วค าว่า “คุณธรรม” กับค าว่า”จริยธรรม” เป็น
ค าแยกออกได้ 2 ค า และมีความหมายแตกต่างกันค าว่า “ คุณ” แปลว่า ความดี เป็นค าที่มีความหมายเป็นทาง
นามธรรม ส่วนค าว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นค าที่มีความหมายทางรูปธรรม 
ดังนั้น ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีต่อกัน 

 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงการท านุบ ารุงการรักษาประเพณีอันดีงาม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เป็นบุคคลที่มีจิตใจดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและน าคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ชีวิตประจ าวัน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 วัดศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2 ระยะเวลาการจัด พฤษภาคม 2562 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้   งบ   รายได้ (ปวส.)  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,080 บาท ได้แก่ 

โครงการที่  55 



  

  8.1 ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 
  8.2 เครื่องสังฆทาน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 
9.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 ประเมินผล โครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



  

โครงการการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562 

1.  ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. ) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมนิที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาน านักเรียนนักศึกษาไปศึกษา      

ดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบการท างาน กับการท างานเป็นหมู่คณะและเพ่ิมประสบการณ์ทาง
ทักษะวิชาชีพ 

 ดังนั้น  แผนกวิชาชีพช่างโลหะการ  จึงได้จัดกิจกรรมน านักเรียนนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ช.ทวี  
ดอลลาเซียนจ ากัดจ. ขอนแก่น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียน
วิชาชีพ พัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเอง และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1  เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสนใจต่อการเรียนวิชาชีพ 
5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะวิชาชีพ 
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะให้เกิดภาวะผู้น า 
5.5  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถวางเปูาหมายในอนาคตได้ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1  คณะครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ 
        6.1.2  นักเรียนนักศึกษา ในแผนกวิชาเชื่อมโลหะ  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะวิชาชีพ และสามรถวางเปูาหมายใน
อนาคตได้ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

7.2 ด าเนินการตามแผนงาน 
7.3 เสนอโครงการ 
7.4 ด าเนินโครงการ 
7.5 สรุปผล โครงการ 
สถานที่ ณ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียนจ ากัด  จังหวัดขอนแก่น นักเรียน ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาช่างเชื่อม

โลหะ จ านวน 12 คน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได ้(ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   1,000  บาท ได้แก่ 
  8.1 ค่าของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ ท าให้กล้าท า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเปิดตนเองต่อโลก 

เทคโนโลยี 
9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 โครงการเชิญวิทยากรมาอบรมนักเรียนนักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. ) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในแต่ละแผนกวิชาเชิญวิทยากร

จากภายนอกมาให้ความรู้กับสาขาวิชาชีพกับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในแผนกนั้นๆ  
ดังนั้น  แผนกวิชาชีพช่างโลหะการ  จึงได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาอบรมนักเรียนนักศึกษา แล้วนั้น

เพ่ือให้สอดคล้องการการอบรม และเป็นหลักประกันแก่นักเรียนนักศึกษาเป็น ควรจัดให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่
อบรมมาไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือจะได้ใบรับรองมาตรฐานระดับ 1 สามารถน าไปประกอบการสมัคร
งานได้หลังจากจบการศึกษา และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนวิชีพ 
พัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเอง และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสนใจต่อการเรียนวิชาชีพ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะวิชาชีพ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะให้เกิดภาวะผู้น า 
5.5 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถวางเปูาหมายในอนาคตได้ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 คณะครูแผนกวิชาโลหะการจ านวน 2 คน 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษา ในแผนกวิชาเชื่อมโลหะ จ านวน 40 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
            6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ได้มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 เพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
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7.2  ด าเนินการตามแผนงาน 
7.3  เสนอโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผล โครงการ 
สถานที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน   อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าด าเนนิการ ค่าสมัคร และค่าวิทยากรผู้ประเมินผลการทดสอบมาตรฐาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา ได้มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 เพ่ือไปประกอบอาชีพในอนาคต 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชีพ 
9.3  นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ ท าให้กล้าท า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเปิดตนเองต่อโลก

เทคโนโลยี 
9.4  นักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 จากแบบสอบถาม        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมการทดสอบวัสดุ 

1.  ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. ) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในแต่ละแผนกวิชาเชิญวิทยากร

จากภายนอกมาให้ความรู้กับสาขาวิชาชีพกับนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในแผนกนั้นๆ  
ดังนั้น  แผนกวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้

นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนวิชีพ พัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนเอง และสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพของตนเอง 
5.2 นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
5.3 ท าให้ผู้ที่เข้ามาชมงานได้รู้จักผลงานด้านงานเชื่อมโลหะเพ่ิมข้ึน 
5.4 นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.5 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 

6.  กลุ่มเปูาหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะครูแผนกวิชาโลหะการ จ านวน 2 คน 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษา ในแผนกวิชาเชื่อมโลหะ จ านวน 40 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองและวิชาชีพของตนเอง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
7.2 ด าเนินการตามแผนงาน 
7.3  เสนอโครงการ 
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7.4 ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผล โครงการ 
สถานที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน    อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าด าเนินการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ ท าให้กล้าท า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเปิดตนเองต่อโลก 

เทคโนโลยี 
9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
9.4 นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะให้เกิดภาวะผู้น า 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1  แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

โครงการจัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษาใหม่ 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการตลาด /ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มองเห็นเส้นทาง

อาชีพและโอกาสของการท างานในอนาคตสถานศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาดูงานในระดับ ปวช . และปวส. ปี 1 
ทุกคนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสัปดาห์ที่ 1-2 ของภาคเรียนแรกเพ่ือจะช่วยให้นักศึกษาวางแผนการ
เรียนได้อย่างมีเปูาหมายชัดเจนมากขึ้นและเป็นประตูด่านแรกที่จะท าให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดกันก่อนเริ่ม
การเรียนการสอน  วิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
ใหม่ข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงานเพ่ิมความรู้และสามารถน าความรู้ประกอบการจาก
การศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนและน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 5.2  เพื่อให้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.3  เพื่อปรับเจตคติท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียน  ระดับ  ปวช.1 สาขางานการตลาด 

     6.1.2  นักศึกษา ระดับ  ปวส.1 สาขางานการตลาด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1  นักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานมีเปูาหมายในการเรียนที่ชัดเจน  
     6.2.2  นักเรียน นักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานมีแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
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7.  กิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ตั้งแต่เดือน ต.ค 2561 –  ก.ย 2562   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) 
 7.1  ส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ 
 7.2  เสนอโครงการพิจารณา 
 7.3  ประสานงาน 
 7.4  ด าเนินการ 
 7.5  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   อุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,400   บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนและใช้สอย 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้จากการไปศึกษาดูงานมาวางแผนจัดการในการเรียนได้อย่าง 

เหมาะสม 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานมีเปูาหมายในการเรียนที่ชัดเจน และมีแนวทางประกอบอาชีพที่

เหมาะสม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ การตลาด 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชา การตลาด / ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนต้องมีการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง

ความรู้ ทักษะ และให้ความส าคัญกับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา นอกเหนือจากต าราเรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการศึกษา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนให้กับผู้เรียน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพจะท าให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนทักษะ และเกิด
ความช านาญมากยิ่งขึ้น ยังเป็นให้กับผู้เรียนโดยตรง ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้ก าหนดให้มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ และยัง
ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นทีม 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 5.3  เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ ต่อไป 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  6.1.2  สาขาวิชาได้ด าเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาชีพงานขาย และ
การตลาด 

6.2.2  ครูน าประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562  ณ  ห้องเรียนทฤษฎีสาขาการตลาด ห้อง 4403 และ ห้อง 4404  
 7.1  ส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ 
 7.2  เสนอโครงการพิจารณา 
 7.3  ประสานงาน 
 7.4  ด าเนินการ 
 7.5  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   อุดหนุน   งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนและใช้สอย 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2  นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการขาย/การตลาด 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาชีพงานขาย และการตลาด 
 10.2  ครูน าประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความรู้กับผู้เรียน ด้านวิชาชีพการตลาด 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการตลาด  /ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาวะด้านการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้วิทยาการต่างๆ เข้ามา

อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคทั้งโลกได้มีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และการติดต่อสื่อสารที่หลายหลายมาใช้ในการควบคุม เพ่ือให้ระบบการด าเนินการด้านการตลาด และ
ช่องทางการกระจายสินค้าท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสริมทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการ
น าเสนอให้กับผู้เรียนด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้แต่ละสถาบันการศึกษาได้น า
ความรู้มาพัฒนาผู้เรียน โดยน าผู้เชี่ยวชาญนอกสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาสอนเสริมอบรมสัมมนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละภาคเรียน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานด้านอาชีวศึกษา 

 5.2  เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. และ ปวส. 
  6.1.2 ครูสาขาวิชา การตลาด และวิทยากรภายนอก   
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด มองเห็นความส าคัญในการเรียนการสอน 
ทางด้านการกระจายสินค้า การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพ   
การน าเสนอ  
  6.2.2  ครูผู้สอนในสาขาวิชา การตลาด มีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 –  กรกฎาคม 2562  ณ  ห้องประชุมกนกเชิงเทียน ตึกวิทยบริการ  
 7.1  ส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ 
 7.2  เสนอโครงการพิจารณา 
 7.3  ประสานงาน 
 7.4  ด าเนินการ 
 7.5  สรุปผลการด าเนินโครงการ  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   อุดหนุน         งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,400  บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 ชั่วโมง 
 8.2 ค่าท าปูายไวนิล  จ านวน 1 ปูาย  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูและผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน 
9.2  นักเรียนได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการน าเสนอ 
9.3  ได้เอกสารเตรียมพร้อมในการประเมินสาชาวิชาฯ และวิทยาลัยฯ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด มองเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนทางด้านการ
กระจายสินค้า การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการตลาด การพัฒนาบุคลิกภาพ การน าเสนอ  
 10.2  ครูผู้สอนในสาขาวิชาการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการดูแล  ฟื้นฟู  บ ารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการตลาด  /ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยประสบปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และกระจายไป

ทั่วทุกภูมิภาค การหันมาศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติ  จะช่วยสร้างจิตส านึกที่ดี  ท าให้คนรู้ จั กคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้คนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่บนโลกนี้อย่าง
ยาวนาน ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยท าให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล ช่วยท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ เสื่อมโทรมได้ฟ้ืนตัวนอกจากนี้การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังเป็นการปลูกฝังความ
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยมีความสมบูรณ์และ
คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา 

ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติ 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. และ ปวส. 
 6.1.2 ครูสาขาวิชาการตลาด และวิทยากรภายนอก   
 6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด มองเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

     6.2.2  ครูผู้สอนในสาขาวิชาการตลาด มีความรู้และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ตั้งแต ่เดือนตุลาคม 2561 –  กรกฎาคม 2562  ณ  ห้องประชุมกนกเชิงเทียน ตึกวิทยบริการ  
 7.1  ส ารวจเครื่องมืออุปกรณ์ 
 7.2  เสนอโครงการพิจารณา 
 7.3  ประสานงาน 
 7.4  ด าเนินการ 
 7.5  สรุปผลการด าเนินโครงการ  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   อุดหนุน          งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 บาท  ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 ชั่วโมง 
 8.2 ค่าท าปูายไวนิล  จ านวน 1 ปูาย  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  สามารถส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในด้าน 

การศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการตลาด มองเห็นความส าคัญในการเรียนการสอนทางด้านดูแล  

ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการคุณธรรมย้ิมหวานไหว้สวย 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
          การยิ้ม  การไหว้  การทักทาย เป็นการแสดงออกทางกาย บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย ร่วมทั้งกิริยามารยาทอันงดงามของคนไทย  ซึ่งส่งผลให้ต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามาในประเทศไทยนิยมชื่นชม   
ในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย  ด้วยการยิ้มและการทักทาย สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น       
จึงเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการยิ้ม การไหว้ และทักทายของนักเรียนนักศึกษา สาขาการบัญชีต่อครูอาจารย์  ผู้ใหญ่
หรือแขกท่ีมาเยือน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งบางครั้งนักเรียนนักศึกษายังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร  
 ดังนั้น สาขาวิขาการบัญชี จึงจัดท าโครงการคุณธรรม ยิ้ มหวาน  ไหว้สวยให้กับนักเรียนนักศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี ให้เป็นผู้มีบุคลิกและลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีมารยาทที่ดีงาม 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักทักทายและสนิทสนมกัน 
5.3 เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ดีงามของของไทย 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 , ปวส.1 ปวส.2   
จ านวน 250 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น มีมารยาทที่ดีงามรู้จักทักทายกัน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,100  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดซื้อ จัดจ้างปูาย Standy 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  นักเรียนนักศึกษา มีมารยาททท่ีดีงาม รู้จักยกมือไหว้สวัสดีกันเวลาที่เจอกัน  
  9.2  นักเรียนนักศึกษา รู้จักทักทาย ยกมือไหว้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สวัสดีกันในสาขาวิชาการบัญชี  
เพ่ือที่รุ่นพี่รุ่นน้องจะได้รู้จักและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งข้ึน 
          9.3 นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ซึ่งขนบธรรมเนียมการไหว้กันระหว่างพ่ีน้อง  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนกวิชาการบัญชี 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม  สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
   การพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญาส่วนการที่จะให้นักเรียนรู้จักอยู่

ร่วมกันในสังคมที่ดี ดังนั้นจะต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีเพ่ือนมีพ่ีมีน้อง 
    ดังนั้น ทางแผนกวิชาสาขาการบัญชี จึงจัดท าโครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องแผนกวิชาการบัญชีขึ้นเพ่ือ

สร้างความคุ้นเคยระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ฝึกความสามัคคีและเพ่ือลดปัญหาการทะเลาะของนักเรียนในแผนก
วิชาการบัญชี 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
5.2  เพ่ือเป็นการฝึกการท างานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
5.3  เพ่ือสร้างความสามัคคีในแผนกวิชาการบัญชี 
5.4  เพ่ือสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการรับน้องไม่ใช้ความคิดผิด ๆ ที่รับน้องด้วยความรุนแรง 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น จ านวน 250คนเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 
แผนกวิชาการบัญชี 
  6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีส่วน 
ร่วมและได้รับความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมูคณะ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
        สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได้ (ปวส.)  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดจ้าง ค่าอาหารว่าง (20 บ. x 250 คน = 5,000 บาท) 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสาขาการบัญชีได้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 
9.2  นักเรียนนักศึกษา สร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
9.3  ลดปัญหาการทะเลาะของนักเรียนในแผนกวิชาการบัญชี 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การท างาน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็มสาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการท างานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการ

ด าเนินงานภายในองค์กร  ซึ่งสิ่งส าคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความส าเร็จคือ 
บุคคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงานเพ่ือความส าเร็จ แต่อีกสิ่ง
หนึ่งที่ท าให้การท างานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงในกระบวนการท างาน  คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลที่
ร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า  ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างความประทับใจ แต่ในความ
ประทับใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน   เช่น ประทับใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญประทับใจในความเป็นมิตร 
ประทับใจในความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ล้วนน าไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันทั้งสิ้น 

ดังนั้นคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี  และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชา
การบัญชีจึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การท างาน โดยเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชีที่ห้องประชุมกนกเชิงเทียน 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในวันพุธชั่วโมงกิจกรรม ภาคเรียนที่  2/2561 ในเวลา 14.30 น.- 16.30 น. 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  เพ่ือน าไปสู่ภาพลักษณ์ในการท างานของนักเรียนนักศึกษา 

5.2  เพ่ือฝึกพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานให้เกิดความราบรื่น และ 

ความประทับใจ 

5.3  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีภาพลักษณ์ท่ีดีก่อนจบการศึกษาไปประกอบอาชีพในอนาคต 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 , ปวส1 ปวส.2  จ านวน 

180 คน 

โครงการที่  65 



  

6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีส่วนร่วมและได้รับ 

ประสบการณ์จาการพัฒนาบุคลิกภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

        ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,800  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าอาหารว่าง (20 บ. x 180 คน = 3,600 บาท) 
8.2 ค่าวิทยากร (1,200 บ. x 1 คน = 1,200  บาท) 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาล 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
           ภายใตนโยบายปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลไดด าเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดย
ปรับเปลี่ยนไปสูระบบบริหารภาครัฐแนวใหม ที่มุงเนนผลงานและผลลัพธแทนการควบคุมปจจัยน าเขาและ
กระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินใหหนวยงานมีอิสระและคลองตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลิตผล
งานตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานจึงจ าเปนตองมีข
อมูลทางบัญชีที่สมบูรณเพียงพอตอการวิเคราะหฐานะการเงินและประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน มีขอมูลต
นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการเพื่อใชเปนเกณฑในการขอจัดสรรงบประมาณ  

ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ  GFMIS  เป็นการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ   ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ 
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูป
ราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน  รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้ได้มา  ซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบาย
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
 สาขาวิชาการบัญชีจึงเห็นความส าคัญของการท าระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาลที่ใช้ระบบการบริหารงาน
การเงิน (GFMIS) เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตการท างานในอนาคตต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
        5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาล 
   5.2  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้จากภายนอก 
        5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา น าความรู้เกี่ยวกับ ระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาลไปใช้ได้ในอนาคต 
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6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวส.2 จ านวน 180 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินภาครัฐ 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ภายนอก 
  6.2.3  นักเรียนนักศึกษาได้น าความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินภาครัฐไปใช้ในชีวิตจริง  

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 สถานที่ ห้องกนกเชิงเทียน อาคารตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,500  บาท     ได้แก่ 
8.1  ค่าวัสดุตอบแทนใช้สอย 

9.  ผลทีค่าดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินภาครัฐบาล 
9.2  นักเรียนนักศึกษาเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกที่มาให้ความรู้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการสร้างซุ้มสวย อวยพรพี่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ด้วยในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จากหลาย

สาขาวิชาภายในสถานบันแห่งนี้ การแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษานั้น ถือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับนักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา น าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับออกไปประกอบอาชีพและ
ด าเนินชีวิตตามวิถีของตน  
 สาขาวิชาการบัญชีเห็นความส าคัญของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาออกไป  จึงจัดท าโครงการ “สร้างซุ้ม
สวย อวยพรพี”่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีรับใบประกาศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรัก 
ความผูกพันระหว่างพ่ีน้อง ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุก
คนที่ส าเร็จการศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปจากสถาบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
5.2  เพ่ือสร้างความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจใน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
5.3  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น จ านวน 250 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในการจัดซุ้มอวยพรให้กับ
รุ่นพี่ที่จะจบการศึกษาออกไป 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปและท าให้เกิดความภูมิใจในสถาบัน 
9.2 นักศึกษารุ่นน้องร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการช่วยกันจัดซุ้มจบให้กับรุ่นพี่ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแบ่งปันรอยย้ิมให้น้องสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันนี้สังคมประสบปัญหาที่เกิดจากการกระท าวัยรุ่น ซึ่งเป็นบุคคลในวัยเรียน  เป็นนักเรียน 

นักศึกษา ที่ยังถูกบิดา มารดา และผู้ปกครอง ทอดทิ้ง ให้เป็นเด็กเร่รอน เด็กขอทาน และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่
เหมาะสม ถูกทารุณ ท าร้าย ทั้งร่างกายและจิตใจ  โดยอาจจะเกิดจากครอบครัวที่ยั งไม่มีความพร้อมที่จะมี
ครอบครัว ท าให้เกิดเป็นปัญหาสังคมขึ้นในอนาคต  สาขาวิชาการบัญชี  ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าควรจะได้รับ
การแก้ไข และให้ก าลังใจแก่น้องๆ ที่ถูกส่งตัวไปให้สามารถมาอยู่ร่วมกับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  
 ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี จึงจัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษารู้จักการแบ่งปัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ผู้อื่นที่ด้อยโอกาส มีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตให้เหมาะสมไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม   

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการแบ่งปัน และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง     
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะประสบการณ์ กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก 

 5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีวิสัยทัศน์และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น จ านวน 250 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีทุกระดับชั้น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีส่วนร่วม
ในการแบ่งปัน และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน 

โครงการที่  68 



  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   8,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดซื้อ ของใช้อุปโภคบริโภค 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสาและรู้จักการแบ่งปัน และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า

ตนเอง     
9.2 นักเรียนนักศึกษา เกิดทักษะประสบการณ์ กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกรวมทั้งเกิดความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
9.3 นักเรียนนักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกทั้งหลัก

ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีคนไทยยึดถือปฏิบัติมาจนปัจจุบัน  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม
จริยธรรม ยกระดับคุณธรรมประจ าตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ และสังคมให้มีความสงบสุข  อีกทั้งเป็นการส่งเส ริมให้สถาบันเป็นแกนน าในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาแก่เรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาพร้อม
ทั้งเป็นการสืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ชมรมวิชาชีพการบัญชีจึงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาวัดและสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา และที่ส าคัญได้แสดงออกถึง
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
อันส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีและแรงจูงใจในการใฝุกระท าความดี  

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

   5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสาและ ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
   5.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้นักศึกษานักศึกษา ใฝุกระท าความดี 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  164  คน ประกอบด้วย 
- นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 2/2  จ านวน  28 คน 
- นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 3/1,3/2  จ านวน  54 คน 
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- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 1/2 1/3      จ านวน   41 คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 2/1  2/2     จ านวน   41 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ปวช.2 – ปวส. 2 ได้ร่วมกิจกรรมท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  นักเรียนนักศึกษารู้จักการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
                 -  นักเรียนนักศึกษา น าประสบการณ์ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 สถานที่  วัดสุขโขวนาราม  อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ท าความสะอาด  

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา มีจิตอาสา และตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวันส าคัญทางศาสนา 
          9.2 นักเรียนนักศึกษารู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสร้างขวัญก าลังใจให้นักศึกษานักศึกษา      
ใฝุกระท าความด ี

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออร่า ฟาร์ม ขอนแก่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรรทิพย์  ฤทธิ์เต็ม  สาขาวิชาการบัญชี 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน   

สาขาวิชาการบัญชี  มีความประสงค์จัดโครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออร่า 
ฟาร์ม ขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่อง และปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา มีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 
6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับชั้น ปวส.2/1 – 3 จ านวน 51 คน และครู 
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จ านวน  6 คน รวมทั้งหมด 57  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ในระดับ ปวส.2 มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออร่าฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 สถานที่ ออร่าฟาร์มขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       1,5860   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง               5,000 บาท   (รถบัส 1 คัน รถแคนเตอร์ 1 คัน) 
8.2  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (51x180)           9,180 บาท 
8.3  ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ (7x240)   1,680  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครู นักเรียนนักศึกษา มีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.2 ครู นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 9 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษานักเรียนนักศึกษาสูส่ถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้ตลาดแรงงานต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ
ท างาน โดยมีภาษาญี่ปุุน เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุุน 
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน การท างาน การท าธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวัน
ฉะนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพ่ือให้พร้อมที่จะรับมือกับตลาดแรงงาน
ซึ่งขยายตัวในปัจจุบัน โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) จึงส่งผลให้มีการฝึกอบรมเกิดขึ้น
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของนักศึกษาก่อนที่จะก้าวสู่สถานประกอบการณ์ต่างประเทศ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการจัดเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาในด้านต่างๆ จึงได้มีการจัดท า
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษานักเรียนนักศึกษาสู่สถานประกอบการขึ้นเพ่ือ ให้นักศึกษาได้อบรมเกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุุน จะได้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือให้นักศึกษามีแนวโน้มและปรับให้เข้ากับตลาดแรงงานปัจจุบัน 
5.2  เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ในการท างานในต่างประเทศ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาญี่ปุุนให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศ
ญี่ปุุน ไม่น้อยกว่า ปีละ 20 คน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที ่  ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักศึกษามีแนวโน้มและปรับให้เข้ากับตลาดแรงงานปัจจุบันได้ 
9.2  นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการท างานในต่างประเทศ 
9.3  เพ่ิมทักษะทางด้านภาษาญี่ปุุนให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจิตอาสาสร้างโปุงดินเทียมช่วยช้าง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความ
ประสงค์จัดท าโครงการจิตอาสาสร้างโปุงดินเทียมช่วยช้าง ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตอาสาสร้างโปุงดินเทียมช่วยช้าง 
5.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครู นักศึกษา ปวส.2 สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 40 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินรายได้ งบ เงินรายได้ (ปวส.)  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครู นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตอาสาสร้างโปุงดินเทียมช่วยช้าง 
9.2 ครู นักเรียนนักศึกษาได้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์จัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการ
ทดสอบความรู้ความสามารถนักเรียนนักศึกษาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการยกมาตรฐานการศึกษาของ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. ผ่านการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได้  (ปวส.)  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000  บาท   
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

10.  การติดตาม และการประเมินผล 
10.1การการสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการท าบุญถวายภัตตาหารเพล สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษระท่ีพึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกทั้งหลัก
ทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณีที่คนไทยยึดถือปฏิบัติจนปัจจุบัน ดั้งนั้น เพ่ือส่งเสริม จริยธรรม 
ยกระดับคุณธรรมประจ าตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยในการพัฒนา ประเทศชาติและสังคม
ให้มีความสงบสุข เป็นการสืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงไดจัดท าโครงการ
ท าบุญถวายภัตตาหารเพล เพ่ือเป็นส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้สืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
5.2 เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ครู นักเรียนนักศึกษา สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  300 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 ครู นักเรียนนักศึกษา สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท   
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครู นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
9.2  ครู นักเรียนนักศึกษา ได้มีความสัมพันธ์อันดีในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความประสงค์จัดท าโครงการประกวด
โครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร เพื่อเป็นการประมวลผลความรู้ของนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษามาตลอดทั้ง
หลักสูตร โดยการจัดท าโครงงานวิชาชีพก่อนส าเร็จหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้น าชิ้นงานเข้าประกวดโครงงานวิชาชีพ  
5.2  เพ่ือประมวลความรู้ของนักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. จัดท าโครงงานวิชาชีพ ร้อยละ 100 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000  บาท   
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้น าโครงงานวิชาชีพเข้าร่วมประกวด 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการประกวดร้องเพลงและ COVER DANCE 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์จัดให้มีการประกวดร้องเพลงพร้อม COVER DANCE ขึ้น 
เพ่ือเป็นเวทีให้กับนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีโอกาสแสดงความสามารถ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจในการแสดงออกด้านดนตรี เต้นร า และกล้าแสดงออก 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวที อันน าไปสู่ความเป็นผู้น าที่มี 

ประสิทธิภาพ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษามีกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท   

 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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9.2  นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถบนเวที อันน าไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความประสงค์จัดท าโครงการออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 
5.2  เพ่ือให้มีชิ้นงานสามารถน าเสนอและเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 150 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. สร้างชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า 150 ชิ้น 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ นั้น บุคลิกภาพของเราถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก บุคลิกภาพจะ
เป็นตัวก าหนดว่าผู้ที่เราติดต่อด้วยนั้น จะให้ความไว้วางใจหรือให้ความเชื่อถือเราได้มากน้อยเพียงใดตามบทบาท
หน้าที่ที่ก าหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้
และความจ าเป็นที่นักศึกษาควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ อีกทั้งการ แต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม 
ตลอดจนมารยาททางสังคมที่จ าเป็นในการติดต่อประสานงาน ชมรมฯ จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ โดยจัดหาวิทยากรที่ มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย        
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา อันจะเป็นการ เสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย และกริยามารยาทที่
เหมาะสมกับการท างานต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครูนักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพอย่างถูกต้อง 
5.2  เพ่ือให้ครูนักศึกษาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครูนักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
ณ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครูนักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพอย่างถูกต้อง 
9.2  ครูนักศึกษาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เหมาะสม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความประสงค์จัดท าโครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนส่งเสริม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น“คนเก่งและมีความสุข” 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่  
5.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 200 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี ในหรือนอกจังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000    บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการส่งเสริมทักษะการสร้าง E-Portfolio 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความประสงค์จัดท าโครงการส่งเสริม
ทักษะการสร้าง E-Portfolio เพ่ือให้ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับครูและนักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้น าชิ้นงานเข้าประกวดโครงงานวิชาชีพ  
5.2  เพ่ือประมวลความรู้ของนักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักศึกษา ปวช. และปวส. จัดท า E-Portfolio ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้จัดท าและมี  E-Portfolio เป็นของตัวเอง 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการสวนปุาน่าอยู่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์จัดให้มีโครงการสวนปุาน่าอยู่ ซึ่งเป็นการดูแล
สภาพแวดล้อมบริเวณสวนปุาหลังตึกวิทยบริการ และปรับภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดความสวยงาม สะอาด เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษาที่มานั่งพักผ่อนช่วงพักกลางวันหรือคาบว่าง ใช้ในการท ากิจกรรม อ่านหนังสือ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาช่วยกันดูแลท าความสะอาดบริเวณสวนปุา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  บริเวณสวนปุาเกิดความสวยงามและน่าอยู่ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานทีณ่ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,360  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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9.2  นักเรียนนักศึกษาช่วยกันดูแลท าความสะอาดบริเวณสวนปุา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

โครงการอบรมการตัดต่อวิดิทัศน์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความประสงค์จัดท าโครงการอบรมการตัดต่อ
วิดิทัศน์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความสามารถในการตัดต่อวิดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม U Lead Video Studio 
โดยให้มีทักษะด้าน ICT ประกอบด้วย  การก าหนดเนื้อเรื่องด้วย Story board การออกแบบงานกราฟิก เทคนิค
วิธีการถ่ายภาพ การถ่ายวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ เทคนิคพิเศษ การท า Effect การบันทึกเสียง โดยเน้นที่กระบวนคิด
ในการผลิตงาน ให้เป็นตามล าดับขั้นตอนตามรูปแบบของโครงงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม U Lead Video Studio 
5.2  เพ่ือให้ได้วิดิทัศน์ที่เกิดจากการผลิตของนักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 150 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สร้างชิ้นงาน จ านวน 75 ชิ้นงาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานทีณ่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครู นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์พี่น้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลั กธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
จึงจะได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์พี่น้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
5.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษา ได้มีความสัมพันธ์อันดีในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู นักเรียน นักศึกษา สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  300 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครู นักเรียนนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
9.2  ครู นักเรียนนักศึกษา ได้มีความสัมพันธ์อันดีในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ BIG CLEANING DAY สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอรทัย  เลิศขุนทด 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์จัดให้มีโครงการ BIG CLEANING DAY สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นการดูแลสภาพแวดล้อม บริเวณตึกบริหารธุรกิจ ชั้น 2 -4 ห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติการให้เกิดความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีห้องปฏิบัติการที่สะอาด 
ปลอดภัย สวยงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของ
สาขาวิชาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของสาขาวิชาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาช่วยกันดูแลท าความสะอาดบริเวณตึกบริหารธุรกิจ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ครู นักศึกษา ปวช. และปวส. สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  บริเวณสวนปุาเกิดความสวยงามและน่าอยู่ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
สถานที่ บริเวณตึกบริหารธุรกิจ ชั้น 2-4 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติของสาขาวิชา 
9.2  นักเรียนนักศึกษาช่วยกันดูแลท าความสะอาดบริเวณตึกบริหารธุรกิจ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพการโรงแรม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นางสาวนันท์ธิรา  หงษ์เหิน  แผนกวิชาการโรงแรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนต้องมีการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ และให้ความส าคัญกับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
รายวิชา นอกเหนือจากตารางเรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนให้กับผู้เรียน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพจะท าให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนทักษะ และเกิดความช านาญมาก
ยิ่งขึ้น ยังประโยชน์ให้เกิดกับตัวนักเรียนโดยตรง 

ดังนั้นชมรมวิชาชีพการโรงแรม จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ทั้งนี้เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆและยังส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นทีม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. ขอนแก่น 
5.3 เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จ านวน 135 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานโรงแรมและได้ตัวแทนนักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  แข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับสถานศึกษา เดือนสิงหาคม 2562  
7.2  สถานที ่ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินอุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่ 
8.1 Gin 
8.2 Vodka 
8.3 Rum 
8.4 Tequila 
8.5 Triple Sec Liqueur 
8.6 Blue Curacao 
8.7 Marachino Liqueur 
8.8 Cointreau 
8.9 น้ าเชื่อม 
8.10  น้ าผลไม้ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ได้ตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. ขอนแก่น 
9.2  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องงานโรงแรม 
9.3  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของงานโรงแรม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นางสาวนันท์ธิรา  หงษ์เหิน  แผนกวิชาการโรงแรม 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพด้านการโรงแรม 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นการพัฒนากระบวนการในการเตรียมตัวสู่การท างานในอนาคตและการเตรียมตัวเข้าสู่
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้  สร้างแนวคิด แรงจูงใจและทัศนคติที่ดี รู้จักวิธีวางแผน     
เพ่ือเป็นประโยชน์การเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านที่นักเรียน 
นักศึกษามีความสนใจที่จะออกฝึกฯ ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก็จะท าให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาชีพในสายงานที่ตนได้ออกฝึกฯ และน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเลือกแนว
ทางการประกอบอาชีพของตนในอนาคต  
 ดังนั้น ชมรมวิชาชีพการโรงแรมได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จัก เข้าใจตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่า งดี         
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกสายงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง การศึกษาต่อหรือการพัฒนาทักษะการท างานออกสู่ตลาดงาน และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเพ่ือเป็นการให้นักเรียนนักศึกษา ได้มองเห็นภาพของการท างานในสายงานด้านต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษา เหล่านี้ก่อนการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
5.2  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จ านวน 135 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและ 

เครื่องดื่ม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ฝึกซ้อมทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เดือน พฤศจิกายน 2561 
7.2  สถานทีณ่ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินอุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่ 
8.1 Gin 
8.2 Vodka 
8.3 Rum 
8.4 Tequila 
8.5 Triple Sec Liqueur 
8.6 Blue Curacao 
8.7 น้ าแข็ง 
8.8 ผลไม ้
8.9 น้ าเชื่อม 
8.10 น้ าผลไม้ 
8.11 ขวดเกลือ พริกไทย 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
9.2 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องงานโรงแรมในสายงานด้านต่างๆ 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และพร้อมส าหรับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 

 



  

โครงการท าบุญเลี้ยงพระชมรมวิชาชีพการโรงแรม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นางสาวนันท์ธิรา  หงษ์เหิน  แผนกวิชาการโรงแรม 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 พุทธศาสนา อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานการเป็นชาวพุทธที่ดีต้องรู้จักท านุบ ารุงพุทธศาสนา เพ่ือสร้างความ
สิริมงคลให้แก่ชีวิตทุกคนต้องรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งมีพุทธสาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 ดังนั้นชมรมวิชาชีพการโรงแรม จึงได้จัดท าโครงการท าบุญเลี้ยงพระชมรมวิชาชีพการโรงแรมโดยให้
นักเรียนฝึกทักษะการเตรียมงานและด าเนินพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือท าบุญสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตผู้ร่วมโครงการ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จ านวน 135 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพการโรงแรมด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  ท าบุญเลี้ยงพระชมรมวิชาชีพการโรงแรม เดือน กรกฎาคม 2562 
7.2  สถานที ่ ณ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  -  งบ  - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต 
9.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถท างานได้เป็นหมู่คณะ 
9.3  นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการและมารยาทการเข้าสังคม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นางสาวนันท์ธิรา  หงษ์เหิน  แผนกวิชาการโรงแรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การมีมารยาทเป็นเรื่องส าคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกัน     
คนไทยในปัจจุบันมักเรียกตนเองว่าเป็นคนยุคใหม่และชอบอะไรแบบง่ายๆ ถือเอาความสะดวกสบายเป็นหลัก
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนไร้มารยาทไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่น่าห่วงก็คือ เยาวชนไทยจ านวน
หนึ่งก าลังซึมซับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้นจนหลงลืมวัฒนธรรมของไทยไป ท าให้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ที่ผู้น้อยควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโสลดลงไปมาก การให้เรียนรู้มารยาทในสังคมไทยจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อเยาวชนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือให้
เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และผู้มาเยือนและส่งผลความก้าวหน้าต่อหน้าที่การงาน 
 ดังนั้น ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการและมารยาทการ
เข้าสังคมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกชมรมได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการและมารยาทการเข้าสังคม
ที่ดีและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการและมารยาทการเข้าสังคมที่ดี 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทที่ดีต่อครู อาจารย์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง 

ตลอดจนผู้อาวุโสกว่า 
5.3 เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จ านวน 135 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการ และมารยาท 
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การเข้าสังคม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการ และมารยาทการเข้าสังคม 
7.2 ระยะเวลาเดือน สิงหาคม 2562 
7.3  สถานทีณ่ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินอุดหนุน งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
8.2 ค่าอาหารว่าง 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการ และมารยาทการเข้า

สังคม 
9.2 นักเรียนนักศึกษาแสดง กริยามารยาทต่อผู้อาวุโสกว่าได้อย่างเหมาะสม 
9.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการ และมีความมั่นใจในการให้บริการใน

อนาคต 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

โครงการสานสัมพันธ์ฉันพี่นอ้ง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :  นางสาวนันท์ธิรา  หงษ์เหิน  แผนกวิชาการโรงแรม 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทุกคนต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ให้เข้ากับเพ่ือนรอบ
ข้าง ต้องรู้จักเอาใจเขมาใส่ใจเรา และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ดังนั้นชมรมวิชาชีพการโรงแรมได้เล็งเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ให้น้อง
รู้จักเคารพรุ่นพี่ และให้พี่รู้จักแนะน าและดูแลเอาใจใส่น้อง จึงได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์พ่ีน้อง 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ได้มีกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสามัคคี       

ในหมู่คณะ 
5.3 เพ่ือฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม จ านวน 135 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  
7.2  ระยะเวลา เดือน มกราคม 2562 
7.3  สถานที่  ณ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   เงินรายได ้  งบ  เงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าอาหาร 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 รุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบสาขาวิชา  การจัดการทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ชมรมวิชาชีพการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มีความประสงค์จัดท าโครงการศึกษาดูงาน

สถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนส่งเสริม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ครู นกัเรียนนักศึกษาได้ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับนักศึกษาใหม่ 
5.2  เพ่ือให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาการจัดการทั่วไป  จ านวน  50  คน   ครูจ านวน  5  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักศึกษาได้ร่วมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 6.2.2  นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.4  ระยะเวลาวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่  15 – 16  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
7.5  สถานที่  ณ  สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น   
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    เงินรายได้  งบ  เงินรายได้ (ปวส.)   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   2,000   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าของที่ระลึก 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักศึกษาเกิดสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

10.การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  จากแบบสอบถาม 
 10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านปอแดง) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ชมรมวิชาชีพการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มีความประสงค์จัดท าโครงการอาสาพัฒนา

โรงเรียนน้อง  (โรงเรียนบ้านปอแดง) ประจ าปีการศึกษา  2561  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรมจิตอาสา
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ดังนั้น  ชมรมวิชาชีพการจัดการทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง  จึงได้
มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในชมรมจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ครู นักศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีในชมรม  และรู้จักการท างานเป็นทีม 
5.2  เพ่ือให้ครู ส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม  และรู้จักช่วยเหลือซึ่ง 

กันและกัน 
5.3  เพ่ือให้ครู  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และท าให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งข้ึน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาการจัดการทั่วไป  จ านวน  50  คน   ครูจ านวน  5  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนร่วม  
6.2.1  นักศึกษาได้ซ่อมแซมท่าสีห้องเรียนให้น้องๆ  และทัศนียภาพในโรงเรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
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7.4  ระยะเวลาวันที่  23  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2562 
 7.5  สถานที่  ณ  โรงเรียนบ้านปอแดง  ต าบลปอแดง  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินรายได้  งบ  เงินรายได้ (ปวส.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,000    บาท  ได้แก่ 
8.1โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปอแดง   

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  เกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาได้รู้จักท างานเป็นทีม 
 9.2  นักศึกษารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว  เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม  และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  จากแบบสอบถาม 
 10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการกิจกรรม  5  ส  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มีความประสงค์จัดท าโครงการกิจกรรม   
5  ส  ประจ าปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้
นักศึกษารู้จักใช้ชีวิตจริงในประกอบอาชีพและท าความสะอาดอาคารและสถานที่ที่ได้รับผิดชอบของชมรมที่
ก าหนดเขตรับผิดชอบในการท าความสะอาดบริเวณของวิทยาลัยให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ครู นักศึกษาได้แบ่งหน้าที่ในการท างาน 

 5.2  เพ่ือให้ครู นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาการจัดการทั่วไป  จ านวน  50  คน   ครูจ านวน  5  คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักศึกษาได้ร่วมใจท าความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบให้สะอาดทุกวัน 
 6.2.1  นักศึกษามีความเอ้ือมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ 
 7.2  ด าเนินงานตามโครงการ 
 7.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
 7.4  ระยะเวลาวันพุธที่ 12  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 7.5  สถานที่  ณ  บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได้  (ปวส.)  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   2,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ไม้กวาดดอกหญ้า 
8.2  ไม้กวาดทางมะพร้าว 
8.3  ถุงพลาสติกด า 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักศึกษาเกิดสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2  นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันท า   

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  จากแบบสอบถาม 
 10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ชมรมวิชาชีพการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มีความประสงค์จัดท าโครงการจัดกิจกรรม

ในการพัฒนาผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งแผน
ส่งเสริมศาสนาศิลป” และวัฒนธรรมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้นักศึกษา เป็นผู้ที่มีความรักและความศรัทธา
ทะนุบ ารุง “และมีจิตสาธารณะ” ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ 

5.  วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดกิจกรรมด้านศาสนา   มีจิตอาสาพัฒนาวัด  ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในทางด้าน“จิต

สาธารณะ”เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา มีจิตสาธารณะ  เพ่ือมีความร่วมมือท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพสาขาการจัดการทั่วไป  จ านวน  50 คน   ครูจ านวน  5  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักศึกษาได้มีการปลูกฝังเกี่ยวกับ“จิตสาธารณะ” 
6.2.2  นักศึกษามีความร่วมมือท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.3  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.4  ระยะเวลาวันพุธที่  10  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
7.5  สถานที่  ณ  วัดบึงแก้ว  ต าบลชนบท  อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได้  (ปวส.)  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   2,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
9.2  นักศึกษา มีจิตอาสาพัฒนาวัด  และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะท าประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  จากแบบสอบถาม 
10.2  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการ “ฝีกอบรมวิชาการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจ ากองประดับแถบสามสีลูกเสือ”  

ประจ าปีการศึกษา  2562 

1.  ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางดวงฤทัย   โรจนมาน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านและมีความสุข  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็น
กิจกรรมที่ให้คุณประโยชน์แก่บุคคลและเยาวชนของชาติ  ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ว่า “เพื่อ
พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  กองลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จึงเห็นควรให้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยจัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม  
เพ่ือเป็นการพัฒนาลูกเสือวิสามัญ  กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พัฒนาร่า งกาย  และจิตใจให้
เป็นคนเรียบร้อย  ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี  เพ่ือให้สอดคล้องกับคติพจน์ที่ว่า “ บริการ ” ปัจจุบันกองลูกเสือ
วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   ได้มีสมาชิกที่เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญทั้งสิ้น 515 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ มีความรู้ ทักษะ พร้อมที่จะเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  เพ่ือเรียนวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญต่อไป กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมเดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรม  เพ่ือให้มีการด าเนินกิจกรรมสอดคล้อง และตอบสนองวัตถุประสงค์ โดยจัดกิจกรรมเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือประจ าปี 2562    

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างวินัย  การอยู่ร่วมกัน  ความอดทน  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงก าหนด
โครงการฝีกอบรมวิชาการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจ ากองประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ
ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตบริการ  อดทน ตามค าปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ  
5.2  เพ่ือฝึกระเบียบ วินัย  และการอยู่ร่วมกัน ของลูกเสือวิสามัญ 
5.3  เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการของลูกเสือวิสามัญ 
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6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา 515 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ลูกเสือได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีวินัย  ความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ 
 6.2.2  ลูกเสือมีจิตบริการ เกิดความเข้าใจในกระบวนการของลูกเสือวิสามัญ  
 6.2.3  ลูกเสือเกิดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและเกิดความสามัคคีใน 

หมู่คณะ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 กิจกรรม “ฝึกอบรมวิชาการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจ ากองประดับแถบสามสีลูกเสือ” 
ประจ าปีการศกึษา 2562  ในวันที่  20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินรายได้ งบ เงินรายได้ (เก็บจากนักเรียน ปวช.) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  154,500  บาท  ได้แก่ 
8.1  ต่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีวินัย  ความอดทน ความวิริยะอุตสาหะ 

9.2  นักเรียน นักศึกษาเกิดความเข้าใจในกระบวนการของลูกเสือวิสามัญ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2  เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  “ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศิริวรรณภา    เมฆวัน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีการก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมในการพัฒนา

ผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  วิทยาลัยฯ จึงได้มีการ
จัดกิจกรรม “วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการร าลึกถึงคุณความดีของพระศรี
สุนทรโวหาร (ภู่) บรมครูผู้ประพันธ์บทกวีฝากไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานที่
ได้รับยกย่อง และน าเสนอวรรณคดี ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่
ประจักษ์  อีกท้ังเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
คุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป  จึงได้จัดท าโครงการ “วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจ าปีการศึกษา  2562 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย  
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมอนุรักษ์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และรู้จัก 

ท างานร่วมกับคนอ่ืน 
5.4  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  คณะครูบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60% 
 6.1.2  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80% 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ทักษะการคิด  การเขียนถ้อยค าได้อย่างสละสลวย 
6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของวรรณคดีไทย 

โครงการที่  95 



  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
กิจกรรม “วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 

24 - 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,000  บาท  ได้แก่ 
8.1 ค่าเช่าชุดประกวดตัวละคร 
8.2 ค่าเช่าชุดจินตลีลา 
8.3 ค่าเช่าชุดการแสดงร าเบิกโรง 
8.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค

ปัจจุบัน 
9.2  นักเรียนนักศึกษาได้น าความรู้ และทักษะวิชาชีพมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
9.3  นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพ และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2  เล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจิตอาสา รักษ์สะอาดใฝุธรรมะ ณ วัดบึงแก้ว 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุนิยมในปัจจุบัน เป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมในปัจจุบันมีค่านิยมที่ให้

ความส าคัญในการแสวงหา เงินทอง  มากกว่าที่จะให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรม
ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  

ดังนั้นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุคคล เพ่ือให้สร้างประโยชน์ต่อสังคม นักศึกษาแผนกเทคนิค
อุตสาหกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงจัดตั้งโครงการจิตอาสา รักษ์สะอาดใฝุธรรมะ ณ วัดบึงแก้ว นี้ขึ้นมา
เพ่ือปลูกฝังจิตอาสา ในการร่วมมือร่วมแรง และร่วมใจการท าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวมและสาธารณะ เพ่ือเป็น
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และยังส่งผลถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพทางสถานที่ให้มีน่าอยู่
มากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในชมรมวิชาชีพ และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์สะอาดใฝุธรรมะ           
ณ วัดบึงแก้ว จ านวน 35 คน มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 

6.2  เชิงคุณภาพ :  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสา รักษ์สะอาดใฝุธรรมะ ณ วัดบึงแก้ว และมีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที่  วัดบึงแก้ว หมู่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
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1. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  -  งบ - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่เรียน นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
9.2  นักศึกษารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10.  การติดตาม และการประเมินผงฃลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการน้องไหว้พี่ พี่ไหว้ตอบ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับ

วิชาชีพเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการ
เคารพต่อกัน เพราะการทักทายโดยการไหว้ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่คนต่างชาติต่างยกย่องให้กับ
ประเทศไทยอันเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลที่แสดงถึงความเป็นไทย 

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการน้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้ตอบ เพ่ือส่ง เสริมและ
พัฒนาการไหว้ และการทักทายถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้คนในชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมมีปฏิสัมพันที่ดีต่อ
กันซึ่งน าไปสู่ความปรองดองกันภายในชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมการไหว้ ทักทาย สวัสดี 
5.2  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการไหว้ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการน้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้ตอบ จ านวน 35 คน 
มีความเคารพซึ่งกันและกัน  

6.2  เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรม
น้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้ตอบ และมีความเคารพซึ่งกันและกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่ 3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  - งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษารู้จักการไหว้ ทักทาย สวัสดี 
9.2  เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารุ่นน้อง รู้จักเคารพรุ่นพี่ 

10.การติดตาม และการประเมินผงฃลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการเพิ่มศักยภาพก่อนออกสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สถานประกอบการเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ  รวมถึงองค์

ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสถานประกอบการต้องมีความพร้องในด้านของบุคลากร นโยบาย งบประมาณ 
สวัสดิการ ทรัพยากร ฯลฯ และท่ีส าคัญต้องมีต าแหน่งเหมาะสมส าหรับนักศึกษาด้วย 

ดังนั้น ทางชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญในการเตรียมความพร้องของนักศึกษาที่
จะออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฎิบัติงานให้กับนักศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน 
5.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความองค์ความและประสบการณ์ ไปประยุคต์ใช้ในการฝึกงาน

ตามสถานประกอบการ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพก่อนออก

สถานประกอบการ จ านวน 35 คน มีการพัฒนาและให้ความร่วมมือเข้ารวมโครงการเป็นอย่างดี 
6.2 เชิงคุณภาพ :  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพก่อนออก

สถานประกอบการ พัฒนาให้มีความรู้กอนออกสถานประกอบการ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  -  งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกสถานประกอบการ 

 9.2  นักศึกษาสามารถน าประสบการณืไปใช้ในชีวิตการท างานในสถานประกอบการได้ 

10.การติดตาม และการประเมินผงฃลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านแท่น) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับ

ชมรมวิชาชีพเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิต
อาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ 

    ดังนั้น ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและ
มีข้อตกลงกันภายในชมรมจัดท าโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านแท่น) โดยโครงการนี้ได้จัดท าที่ 
โรงเรียนบ้านแท่น 39 หมู่ 1 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
เปิดสอนในระดับปฐมวัย แต่สถานที่ยังอยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องมีการพัฒนาและในโรงเรียนแห่งนี้มีหลายๆ  อย่างที่ต้อง
ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น หรือทัศนียภาพรอบๆโรงเรียน 

    จากการออกพ้ืนที่ส ารวจสถานที่แล้วได้ตกลงกันว่าจะจัดท าโครงการอาสาพัฒนาที่โรงเรียนแห่งนี้
นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม จึงขอจัดท าโครงการนี้ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รู้จักการท างานอย่างมีกระบวนการหรือการท างานเป็นทีม และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยการเป็นจิตอาสา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในชมรม และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
5.3  เพ่ือให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.4  เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
5.5  เพ่ือท าให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งข้ึน 
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6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้าน
แท่น)  จ านวน 35 คน มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากข้ึน พัฒนากิจนิสัย ในเรื่องความมีจิต
สาธารณะเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรม      
เพ่ือส่วนร่วม ได้ซ่อมแซมเครื่องเล่นและทัศนียภาพในโรงเรียนและได้อย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ โรงเรียนบ้านแท่น 39 หมู่ 1 ต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    อุดหนุน  งบ     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,700  บาท  
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เกิดความสามัคคีในหมู่เรียน นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
9.2  นักศึกษารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
9.3  นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
9.4  นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
9.5  โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งข้ึน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ   (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 



  

 โครงการพัฒนาแผนกเทคนคิอุตสาหกรรม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฎิบัติการ การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับชมรม

วิชาชีพเพ่ือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจ ามีการศึกษา 2561” เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรม         
จิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเรียน  

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท าความสะอาดจึงได้มีการประชุม
ข้อตกลงกันภายในชมรมจัดท าโครงการพัฒนาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมโดยโครงการนี้ได้จัดท าที่แผนกเทคนิค
อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น การท าความสะอาดสถานที่เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้อาศัยจะขาดเสีย
ไม่ได้เพราะการท าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูสถานที่เป็นประจ านั้นท าให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ไม่เป็นที่
หมักหมมของเชื้อโรคท าให้อากาศปลอดโปร่ง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้มีการรักษาความสะอาดในแผนก 
5.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 
5.3  เพ่ือสร้างให้เกิดความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีสุนทรี 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแผนกเทคนิค
อุตสาหกรรม จ านวน 20 คน มกีารพัฒนาและให้ความร่วมมือด้านความสะอาดมากข้ึน 

6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันท าความ
สะอาดภายในแผนกด้วยการปัดกวาดเช็ดถูตามที่ต่างๆ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่  3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
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7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน -  งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมสะอาดขึ้น 
9.2  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม และนักศึกษาท่ีขึ้นมาเรียนบนแผนกมีจิตส านึก 
9.3  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 
9.4  สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 

10.การติดตาม และการประเมินผงฃลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับ

ชมรมวิชาชีพเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

ดังนั้นชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม นักศึกษา
ชมรมเทคนิคอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการน าไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักศึกษาชมรมเทคนิคอุตสาหกรรมมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
5.2  เพ่ือให้นักศึกษาชมรมเทคนิคอุตสาหกรรมมีประสบการณ์ และน าไปประกอบวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ 

ในการฝึกงานตามสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 คน มีการ
พัฒนาและให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างด ี

6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพ่ิมพูนทักษะ
ในการน าไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่ 3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  -  งบ  -  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษามีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
9.2  นักศึกษามีประสบการณ์ และน าไปประกอบวิชาชีพได ้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น า   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับ

ชมรมวิชาชีพเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ 

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น าจึงได้
มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในชมรมจัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น า โดยองค์การนี้ได้จัดที่
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพของการเป็นผู้น าให้กับ
นักศึกษา 

5. วัตถปุระสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น า 
5.2  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพภาวะการเป็นผู้น า 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาภาวะ
ผู้น า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพของการเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่  3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  - งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษามีพัฒนาการด้านภาวะการเป็นผู้น า 
9.2  นักศึกษามีประสิทธิภาพ และศักยภาพในภาวะการเป็นผู้น า 

10.การติดตาม และการประเมินผงฃลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดซอฟแวร์ต่างๆ  ด้านการออกแบบขึ้น

มากมาย อาทิ เช่น  โปรแกรม SolidWorks โปรแกรม Catia โปรแกรม Microsoft Office Word โปรแกรม 
Excel  และ โปรแกรม Auto Cad  เนื่องด้วยการใช้คุณสมบัติต่างๆของซอฟแวร์ช่วยให้การพัฒนางานทางด้าน
วิศวกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การบรรจุภัณฑ์ท าได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็วที่สุด ท าให้นักเรียน
นักศึกษามคีวามรู้ความถนัดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงท าให้ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย และมีการ
บรรจุเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  

ดังนั้นการจัดให้มีโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ
เพ่ือใช้ในเป็นพ้ืนฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้เป็น
อย่างดี 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5.2  เพ่ือให้นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมน าทักษะที่ได้ไปเสริมการประกอบวิชาชีพใน 

อนาคต 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 คน เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบวิชาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ต่อได้  รวมถึงเป็นพื้นฐานในการออกแบบในอนาคตได้ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 172 หมู่  3 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  -  งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมที่เข้าอบรมได้ทราบถึงโครงสร้าง และมีความเข้าใจ

หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น 
9.2  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อได้  รวมถึงเป็นพ้ืนฐานในการ

ออกแบบในอนาคตได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ  (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมหนองกองแก้ว 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส าหรับ

ชมรมวิชาชีพเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561” เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรม  
จิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ 

ดังนั้น ชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและ   
มีข้อตกลงกันภายในชมรมจัดท าโครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมหนองกองแก้วโดยโครงการนี้ได้จัดท าที่บริเวณ
ริมหนองกองแก้ว ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แต่สถานที่ยังอยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องมีการพัฒนามีหลายๆ
อย่างที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นขยะริมหนองกองแก้วเยอะ หรือทัศนียภาพรอบๆ ริมหนองกองแก้ว 

จากการออกพ้ืนที่ส ารวจสถานที่แล้วได้ตกลงกันว่าจะจัดท าโครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมหนองกอง
แก้วแห่งนี้ นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม จึงขอจัดท าโครงการนี้ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานอย่างมีกระบวนการหรือการท างานเป็นทีม และท ากิจกรรม เพ่ือสังคมโดยการเป็น   
จิตอาสา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในชมรม และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
5.3  เพ่ือท าให้ริมหนองกองแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิค ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมหนองกองแก้ว  
20  คน มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากขึ้น พัฒนากิจนิสัย ในเรื่องความมีจิตสาธารณะเพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรม     
เพ่ือส่วนร่วม การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพริมหนองกองแก้วได้อย่างมีท้ังสวยงามมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  สถานที ่ บริเวณริมหนองกองแก้ว  อ.ชนบท  ต.ชนบท  จ.ขอนแก่น 
7.2  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  - งบ  - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เกิดความสามัคคีในหมู่เรียน นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม 
9.2  นักศึกษารู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
9.3  ริมหนองกองแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ   (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการ  English Song  for English Today 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางประภาพร  บึงลอย   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ภาษาเปน็วัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นการสื่อสารทางภาษาท าให้

คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ที่ถือว่าเป็นภาษาสากล เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน จึงต้องส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ รู้ความหมายของค าศัพท์  ส านวนที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
สื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน 
ฟัง พูด  อ่าน เขียน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
 5.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 5.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเสียงเพลง เกิดความรักและกล้าแสดงออกได้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินการตามโครงการ 
7.3  ประเมินและสรุปผล 
7.4  เสียงตามสายทุกวัน 
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7.5 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน      -  งบ  - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    -  บาท   ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
9.2  นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
9.3  นักเรียนนักศึกษารู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ Languages Day 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวจิราพร  โพธิรุกข์   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถานศึกษาการเรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชน มีจ านวนนักเรียนนักศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องได้รับการอบรม
พัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านภาษาต่างประเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพ่ือน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้   

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
5.2  เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนนักศึกษา 
5.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ จดจ า และน าไปใช้ทางด้านภาษาในชีวิตประจ าวันได้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินการตามโครงการ 
7.3  ประเมินและสรุปผล 
7.4  หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
7.5  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน     -  งบ  - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    -  บาท  ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
9.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้น าความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไปปรับใช้ในการท างานหรือ 

การศึกษาค้นคว้าได้ 
9.3 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการคริสต์มาส และร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางดวงฤทัย   โรจนมาน   แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในวันที่  25  ของทุกปี  เป็นวันคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวตะวันตก และนักศึกษาที่เรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งระดับ ปวช. ปวส.  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก
ถือเป็นความสอดคล้องในการเรียนภาษาต่างประเทศและเพ่ือให้เกิดกิจกรรมที่มีความรัก ความสามัคคีกัน 
 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดฉลองวัน
คริสต์มาสและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดี ประเพณีของการฉลอง
คริสต์มาสที่มีความเป็นมาดังกล่าวนี้ ควรเป็นสิ่งที่ชักจูงเราให้เปี่ยมไปด้วยความรักและพร้อมที่จะรับใช้ผู้อ่ืนอย่าง
เต็มที ่

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส   
 5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง 
 5.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร  ครู และนักเรียน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
7.2  ด าเนินการตามโครงการ 
7.3  ประเมินและสรุปผล 
7.4  ระยะเวลาวันที่  25  ธันวาคม  2561 
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7.5 สถานที่ด าเนินการ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
9.2  นักเรียนนักศึกษา ได้กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจ าวัน    
9.3  นักเรียนนักศึกษา สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวิสิฐฏ ์ ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนในระบบก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ด้วยเหตุนี้งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการติดตาม
ผู้เรียนให้กลับคืนสู่ระบบ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2  เพ่ือติดตามผู้เรียนให้กลับคืนสู่ระบบ 
5.3  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาตระหนักในหน้าที่ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบ 80% 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  วิทยาลัยฯ รู้ปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
9.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการติดตามผู้เรียนที่ยังไม่ได้วุฒิ ม.3,ม.6 และปวช.3 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวิสิฐฏ ์ ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
33.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกั ดด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดปัญหาดังกล่าวการที่ผู้เรียนมาสมัครเข้าเรียนแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง            
ที่ก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคัน ครูที่ปรึกษาและสถานศึกษาต้องให้การติดตามช่วยเหลือให้ผู้เรียนส าเร็จ
หลักสูตรให้ทันเวลา  ด้วยเหตุนี้งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการติดตาม
ผู้เรียนที่ยังไม่ได้วุฒิ ม.3 ,ม.6 และปวช.3 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2  เพ่ือติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังไม่จบ ม.3  ,ม.6  และปวช.3 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้เรียนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ม.3 ,ม.6,และปวช.3ได้รับการช่วยเหลือ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  จ านวนผู้ออกกลางคันลดลง 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
9.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 โครงการคัดกรองผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวิสิฐฏ ์ ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยสภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดความ
ไม่สมดุลในการด าเนินชีวิต ท าให้ค่านิยมและความเชื่อของสังคมไทย เบี่ยงเบนจากวัฒนธรรมที่ดีงาม ศีลธรรมและ
จริยธรรมเสื่อมทรามลง เกิดปัญหาภายในครอบครัว การหย่าร้าง การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวไม่
เหมาะสม เกิดปัญหาความซับซ้อนและรุนแรง เช่น ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้าสู่เด็กและเยาวชนอย่างน่า
เป็นห่วง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมความรุนแรงที่กระท าโดยตั้งใจ ทั้งทางกาย การ
ใช้อ านาจ การข่มขู่ ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม
ปัญหาทางเพศ  การคบเพ่ือนที่ไม่ดี  การติดเกมส์รวมทั้งปัญหาความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต  ท าให้
ผู้เรียนไม่สนใจและเอาใจใส่ในการเรียน ใช้เวลาไม่ถูกต้อง มีผลการเรียนต่ า จ านวนวิชาเรียนที่มากในแต่ละภาค
เรียน ท าให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเป็นจ านวนมากซึ่งกระทบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

เพ่ือเป็นการปูองกัน และแก้ปัญหาดังกล่าวงานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้
จัดท าโครงการคัดกรองผู้เรียนซึ่งจะท าให้ดูแลผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

          5.2 เพ่ือแยกผู้เรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา            
          5.3 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้ข้อมูลของผู้เรียนอย่างชัดเจนเพื่อปูองกัน และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้เรียนได้รับการคัดกรอง  จ านวน 1,500 คน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เรียนได้รับการดูแลให้มาอยู่ในกลุ่มปกติ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1 วิทยาลัยฯ สามารถแบ่งผู้เรียนได้ เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
          9.2 วิทยาลัยฯ ได้ข้อมูลผู้เรียนอย่างชัดเจนและแก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงจุด 
         9.3 จ านวนผู้ออกกลางคันลดลง 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมสร้างความตระหนักในหน้าที่แก่ครูที่ปรึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรวิสิฐฏ์  ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องการเข้าใจถึงจิตวิทยาวัยรุ่น ของครูที่ปรึกษาก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในด้านการเรียน และช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ 
            ด้วยเหตุนี้งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดโครงการอบรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในหน้าที่แก่ครูที่ปรึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2  เพ่ือสร้างทักษะให้ค าปรึกษาและดูแลผู้เรียนแก่ครูที่ปรึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรม จ านวน 80 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ครูที่ปรึกษามีทักษะในการให้ค าปรึกษาและดูแลผู้เรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
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7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   40,000    บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครูที่ปรึกษามีทักษะในการให้ค าปรึกษาและดูแลผู้เรียน 
9.2  ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวิสิฐฏ ์ ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการ

ปูองกันและแก้ไข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดปัญหาดังกล่าวการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนในระบบก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ด้วยเหตุนี้งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการวิจัยลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2 เพ่ือหาสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.3 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาตระหนักในหน้าที่ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบ 80% 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  วิทยาลัยรู้ปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
9.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวิสิฐฏ ์ ประเสริฐสิน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนในปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนนั้นมีหลากหลาย ครูที่ปรึกษาจึงมีบทบาท

ส าคัญที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียนเป็นสิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องท าเพ่ือแบ่งผู้เรียน ออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา เมื่อท าการแบ่งกลุ่มแล้วครูที่ปรึกษามี
หน้าที่ที่ต้องติดตามผู้เรียนที่มีพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาให้กลับมามีพฤติกรรมในกลุ่มปกติ การเยี่ยม
บ้านผู้เรียนเพ่ือให้รู้ความเป็นอยู่และลักษณะปัญหาที่แท้จริงจึงมีความจ าเป็น 
ด้วยเหตุนี้งานครูที่ปรึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนและติดตาม
ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบการศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.2  เพ่ือติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบการศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 60 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงกลับมาอยู่ในกลุ่มปกติ 

 6.2.2  ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบการศึกษา 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
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7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 3 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ  งบ  เงินจัดสรรจาก สอศ. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   35,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลจนมีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มปกติ 
9.2  ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแนะแนวสัญจร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวิตรี   ไชยธงรตัน์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่2 การยกระดับการสึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการแนะแนวสัญจร เป็นกิจกรรมเพ่ือต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานด้านวิชาการและ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
ชนบท อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอโนนศิลา อ าเภอแวงใหญ่ และอ าเภอในพ้ืนที่ใกล้เคียง  เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อในด้านอาชีพ ระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี  

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ  
 5.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายของอาชีวศึกษา ในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จ านวน  30 โรงเรียน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6 ประเมินผลโครงการ 
7.7 สรุปผลรายงานการด าเนินโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน       อุดหนุน         งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000   บาท  ได้แก่  
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 

 9.2 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความสนใจในการเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 
 9.3 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สายาอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นให้มากข้ึน 

 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินความพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจัดท าสื่อแผ่นพับ แนะแนวการศึกษาต่อ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางสาวิตรี   ไชยธงรัตน์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่สนใจ หน่วยงานการศึกษา เพ่ือรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของวิทยาลัย ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ทั้งระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น แนะน าแนวทางการเรียนต่อ
สายอาชีพ การประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักวิทยาลัยการ
อาชีพขอนแก่นมากข้ึน 

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

 5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยฯ 

 5.3 เพื่อตอบสนองนโยบายวิทยาลัยฯ ในการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา 
 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจและมีเปูาหมายในการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6 ประเมินผลโครงการ 
7.7 สรุปผลรายงานการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มเปูาหมาย 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน       อุดหนุน         งบ      ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   12,000   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 งานแนะแนวมีสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินความพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวิตรี   ไชยธงรตัน์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.1  ด้านความรู้ 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา และได้เข้าสู่
ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงมีการ
ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นที่ได้เข้า
ท างานในสถานประกอบการเมื่อจบการศึกษาแล้ว  และเพ่ือให้วิทยาลัยฯ ได้น าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ 
ขอนแก่น 
 5.2 เพื่อทราบข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

       6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีความเข้าใจและมีเปูาหมายในการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.6 ประเมินผลโครงการ 
7.7 สรุปผลรายงานการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มีนาคม – กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน       อุดหนุน         งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000    บาท  ได้แก่  
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 9.2 ผลสรุปการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินความพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวิตรี   ไชยธงรตัน์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.1  ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียน 
นักศึกษาที่ศึกษาต่อ และเข้าท างานในสถานประกอบการ  การติดตามข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา จะท าให้ได้
ทราบว่า นักเรียน นักศึกษาที่จบแล้วนั้นสามารถเข้าท างานหรือศึกษาต่อตามสาขาวิชาได้หรือไม่  ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้
ทราบถึงปัญหา เพ่ือจะท าการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในล าดับต่อไป  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือติดตามภาวะผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  การสรุปผลข้อมูลผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าการศึกษา 2561  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6 ประเมินผลโครงการ 
7.7 สรุปผลรายงานการด าเนินโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน มีนาคม – กันยายน 2562 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน       อุดหนุน         งบ       
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  ได้แก่  
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

 9.2 ผลสรุปการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินความพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการปัจฉิมนิเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวิตรี   ไชยธงรัตน์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา  
      อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.1  ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียน 
นักศึกษาที่ศึกษาต่อ และเข้าท างานในสถานประกอบการ  และงานแนะแนวฯ ได้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาต่อ และการเข้าท างานในตลาดแรงงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้แก่
นักเรียนนักศึกษา ได้เลือกเรียนต่อหรือท างานที่ตรงกับสาขาวิชาที่จบ เป็นการก าลังส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือติดตามภาวะผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 5.2  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 500 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  การสรุปผลข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าการศึกษา 2561 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4 จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6 ประเมินผลโครงการ 
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7.7 สรุปผลรายงานการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน กุมภาพันธ์  2562 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน       อุดหนุน         งบ     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท  ได้แก่  
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ได้ทราบผลการติดตามภาวะผู้มีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2560  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ประเมินความพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวิศาสตร์   ปุญญา  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา  
      อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกตฺใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงมอบ

นโยบายให้สถานศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ประกอบกับภาวะปัจจุบันการใช้สาร
เสพติดและการใช้ยาในทางที่ผิดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสุขภาพ
พลานามัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง  และสม่ าเสมอ 

 5.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ 
 5.3  เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้นักเรียนนักศึกษาใช้สารเสพติด 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น  เข้าร่วมตรวจสุขภาพ จ านวน  2,000 คน 
 6.1.2  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ 
 6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัย ชองสารเสพติด      

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  เดือนพฤศจิกายน2561และ พฤษภาคม - มิถุนายน  2562 
7.2  สถานที่ตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน  รายได้     งบ  เงินรายได้ (เก็บจากนักเรียนนักศึกษา) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000  บาท  ได้แก่ 

8.1  รายได้เก็บจากนักเรียนนักศึกษา 
8.2  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการดูแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัย ชองสารเสพติด      
9.2  บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพท่ีเสี่ยงต่อการเกิดโรคและได้รับการติดตาม 
10.2  จ านวนบุคลากรเสี่ยงต่อการเกิดโรคและตรวจสอบโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

โครงการบริจาคโลหิต 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวิศาสตร์   ปุญญา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทยนั้น          

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต  สืบเนื่องจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจ านวนมากทั่วทั้งประเทศ  
ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพ่ือน
มนุษย์  หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาส ารองไว้ได้ตามเปูาที่วางไว้  ท าให้เกิดความเดือดร้อนใน
การต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน  ท าให้การรักษาผู้ปุวยล่าช้า  หรือไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบาง
คราวโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้นแล้วก็ไม่สามารถน าไปใช้  อนึ่งนอกจากโลหิตแล้ว  มีพลาสม่า  เกร็ดโลหิตที่ยังถือ
ว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างมากที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ต้องการขอรับบริจาคจากผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล   

ดังนั้น ทางวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ก่อเกิดเป็นโครงการใน 
ครั้งนี้  เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา  และร่วมบริจาคโลหิต  เพ่ือทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทยจะได้น าไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ือนมนุษย์ต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด

ไทย  จักได้น าโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ต่อไป 
5.2  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาด

ไทย  จักได้น าโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์  
5.3 เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ต่อไปเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรเห็นความส าคัญ

ของการบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นทุกคน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน     เงินอุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   1,000   บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าไวนิล 
8.2  ค่าเข้าเล่มสรุปเอกสาร 
8.3  ค่ากระดาษ A 4 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สามารถสนับสนุนจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 
9.2  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมีจิตส านึกในเรื่องจิตอาสาและการเป็นผู้ให้ 
9.3  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนที่น่าพึงพอใจ 
9.4  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  จ านวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เข้าบริจาคโลหิต 
10.2  ปริมาณโลหิตที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

โครงการท าประกันอุบัติเหตุหมู่ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวิศาสตร์   ปุญญา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย  โดยการจัดเวรและจัดสถานที่ต่างๆ 

ให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรได้รับความปลอดภัยที่สุดในขณะที่วิทยาลัยฯ แต่อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดย
ไม่คาดคิด การประกันอุบัติเหตุจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่วิทยาลัยฯ จะต้อง
รับภาระในเบื้องต้น และเพ่ือเป็นหลักประกันในด้านสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในขณะที่อยู่ใน
วิทยาลัย  จึงควรมีการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ทั้งนี้การประกันอุบั ติเหตุดังกล่าว
ครอบคลุมไปถึงบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนโดยไม่ต้องช าระค่าเบี้ยประกันเพ่ิม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
5.2  เพ่ือลดภาระในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
5.3  เพ่ือให้ผู้ปกครองมั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษา 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการดูแลเมื่อประสบอุบัติเหตุ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.2  สถานที่  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบรายได้    งบ   งบรายได้ (เก็บจากนักเรียนนักศึกษา) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    450,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักศึกษาได้รับการดูแลการเกิดอุบัติเหตุ  
10.2  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถน ามาเบิกค่ารักษาจากการเกิดอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจ าห้องพยาบาล 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวิศาสตร์   ปุญญา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรในวิทยาลัยฯ อย่าง 

เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงต้องเตรียมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ     
ไว้ให้เพียงพอส าหรับการดูแลให้บริการเมื่อยามเจ็บปุวย หรือได้รับอุบัติเหตุ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรมีหลักประกันเมื่อเกิดอาการเจ็บปุวย 
5.2  เพ่ือบรรเทาอาการเบื้องต้นจากการเกิดอุบัติเหตุ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  คณะครู  และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ทุกคน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  คณะครู และนักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลเมื่อมีอาการเจ็บปุวยเกิดอุบัติเหตุ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้    งบ   รายได้ (เก็บจากนักเรียนนักศึกษา) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลเมื่อ มีอาการเจ็บและปุวย 
9.2  บรรเทาอาการเบื้องต้น จากอุบัติเหตุเล็กน้อย  
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10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
10.2  นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการยาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการติดตั้งพัดลมภายในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที ่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีพัดลมไม่เพียงพอในการให้บริการ เพ่ือให้บริการ ครู 

บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ก าหนดโครงการติดตั้งทีวีเพ่ือให้บริการ
ภายในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรที่มาใช้บริการโรงอาหารได้ผ่อนคลายจากความร้อน 
5.2  เพ่ือให้เพียงพอต่อบริการนักเรียนนักศึกษา บุคลากรอย่างทั่วถึง   

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียนนักศึกษา บุคลากรที่มาใช้บริการโรงอาหาร 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา บุคลากรมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
7.2  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้    งบ   รายได้  (เงินเก็บจากแม่ค้า) 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้ใช้บริการ  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  การใช้บริการโรงอาหารของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
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โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
          กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.อาคม  รักษาพล 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในฐานะหน่วยงานหลักที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชนให้
กว้างขวางครอบคลุม และให้ความส าคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่าง
ชุมชนสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรู้วิธีการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้

สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ายโดยการยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ 

5.2  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อย 3 ศูนย ์
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ  งบ   งบประมาณ จัดสรรจาก สอศ. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  750,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ประชาชนในพื้นท่ีเปูาหมายอย่างน้อย 3 ต าบล ได้รับความรู้พ้ืนฐานด้านสุขอนามัย การพัฒนา

นวัตกรรมต่อยอดสินค้า OTOP ของชุมชน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องมือในครัวเรือนเครื่องจักรกล
การเกษตร 

9.2  นักเรียน นักศึกษามีทักษะ และเกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.อาคม  รักษาพล 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสนองตอบความ

ต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างความนิยม       
ในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคม
ในโครงการและวาระพิเศษต่างๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้ เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังจิตส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้ได้เน้น
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบ และมีบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากข้ึน 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
5.2  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
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7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น 
9.2  นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.อาคม  รักษาพล 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การฝึกอาชีพเป็นภารกิจหนึ่ง ที่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องจัดท า

เพราะการศึกษาวิชาชีพเป็นกลไกส าคัญในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ดังนั้นสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป เป็นการให้บริการทางวิชาการและอาชีพแก่
สังคมและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  และ
ทักษะเพ่ือการจัดการสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ  ซึ่งในการด าเนินการต้องมีความหลากหลาย  ทั้งทักษะ
ทางด้านอาชีพ  ทักษะชีวิตด้านต่างๆ ทักษะการพัฒนาสังคมและชุมชน  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้น าไปใช้ประโยชน์
ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลที่ดีต่อสังคมในส่วนรวม 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีโอกาสเลือกฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามความ

ต้องการและศักยภาพของตนเอง 
5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพได้  หรือน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ผู้พิการ  ผู้ว่างงาน  และผู้ด้อยโอกาสที่สนใจ 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้พิการ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพสามารถน าวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพได้  หรือน าไป 

ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุน  งบ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส เลือกฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามต้องการและศักยภาพของตนเอง 
9.2  ผู้เรียนสามารถน าวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพได้  หรือน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการอาชีวะอาสา  เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ ร.อ.อาคม  รักษาพล 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที ่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการบ ารุงรักษาเพ่ือให้ยานพาหนะของประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลมีความพร้อมและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 
 จากหลักการดังกล่าว งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ร่วมกับแผนกวิชาเครื่องกลจึงได้ก าหนด
ด าเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้บริการตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติงานจริง 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครู  นักเรียนนักศึกษา  สาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมกิจกรรมและบูรณาการเรียนการสอน 
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง จ านวน 150 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษา  สาขาวิชาเครื่องกลอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7.4  จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ด าเนินโครงการ 
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7.5  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.6  ประเมินผลโครงการ 
7.7  สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงไตรมาสที่ 2 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ  งบ    เงินงบประมาณ จัดสรรจาก สอศ. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   106,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะ จากการปฏิบัติงานจริงจากการบริการประชาชน 
9.2  นักเรียนนักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตอาสา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานทะเบียน  ฝุายบริหารทรัพยากร และงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
          ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยหลักสูตร ปวช. ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี และ
หลักสูตร ปวส. ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี เมื่อนักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วิท ยาลัยฯ
จะต้องจัดท าเอกสารให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันการศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานทะเบียนในฐานะท่ีมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว จึงเห็นควรจัดท าเป็นโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
จ านวน  982  คน 
 5.2  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันการศึกษา 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวน  982  คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันการศึกษา  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ประเมินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกอบไปด้วย ค่าถ่ายรูปเดี่ยวและถ่ายรูปหมู่  ค่าปก            
ใบประกาศนียบัตร และค่าด าเนินการในการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
 7.2  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 7.3 เมื่อได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษา จึงด าเนินการประสานงานการถ่ายรูปหมู่และปกใ บ
ประกาศนียบัตร 
 7.4  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและถ่ายรูป
ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ 
 7.5  สรุปผลการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และการให้บริการในด้านต่างๆ 

7.6  ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้น 
7.7  สถานที่  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
  

รายการ 

หมวดเงิน/จ านวนเงิน  

หมายเหต ุเงิน 

งบประมาณ 

เงิน 

รายได ้

เงินอุดหนุน 

จัดการเรียน 

1. ค่าถ่ายรูปเดีย่วและรูปหมู่ นักเรียน/นักศึกษา 

   200 x 982 คน 
- 196,400 - 

 

2. ค่าปกใบประกาศนียบตัร 50 x 982 คน - 49,100 -  

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพิธมีอบ 

    ใบประกาศนียบัตร 50 x 982 คน 
- 49,100 - 

 

รวม - 294,600 -  
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน/นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับรูปถ่ายเดี่ยวในวันพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรและรูปถ่ายหมู่ในแต่ละสาขา 
 9.2  วิทยาลัยฯสามารถจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้อย่างสมเกียรติ 
 9.3  นักเรียน/นักศึกษา มีความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนและสถาบัน ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน
ระหว่างเพื่อนและสถานศึกษา 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1  ประเมินผลจากความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและ
ได้รับเอกสาร , รูปถ่าย  ฯลฯ 



  

โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานทีรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นการประเมินที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรีย์ คือ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ให้มีความรัก ความ
สามัคคี และมีความรักใคร่ปรองดองของคนในชาติ ในทุกปีประเทศไทยได้ก าหนดให้มีการจัดพิธีการและกิจกรรม 
เพ่ือแสดงความนับถือในศาสนา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของชาวไทย 
 ดังนั้นงานบริหารงานทั่วไป  ฝุายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดท าโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ของวิทยาลัยฯ 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5.2  เพ่ือให้คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 5.3  เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6.  เปูาหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ านวน 2,298 คน 
  6.1.2  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ านวน 154 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  คณะครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย์ 
  6.2.2  คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  กิจกรรมวันปิยะมหาราช ระยะเวลา ตุลาคม 2562 
 7.2  กิจกรรมวันจักรี ระยะเวลา เมษายน 2562 
 7.3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ระยะเวลา สิงหาคม 2562 
 7.4  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  กิจกรรมวันปิยะมหาราช จ านวน 2,000 บาท 
 8.2  กิจกรรมวันจักรี จ านวน 2,000 บาท 
 8.3  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จ านวน 2,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และร่วมแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

โครงการเช่าครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานทีรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากงานบริหารงานทั่วไปมีการรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นประจ าทุกวัน  ตลอดจนระบบการ
จัดเก็บเอกสาร  การท าหนังสือราชการส่งออก  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องถ่ายเอกสาร  งานบริหารงานทั่วไป  
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดวางแผนที่ดีมีครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย  และเพียงพอต่อความต้องการอันจะ
ท าให้การบริหารงานได้บรรลุตามเปูาหมาย 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 5.2  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

6.  เปูาหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  1  เครื่อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2  ระบบการท างาน  จัดท าเอกสารรวดเร็วขึ้น  

 7.  กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 7.2  จัดเตรียมเอกสารในการซื้อ 
 7.3  ด าเนินตามโครงการ 
 7.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 7.5  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้  งบ  เงินรายได ้  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  72,000  บาท 
 8.1  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  1  เครื่อง 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การท างานที่สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การปฏิบัติงานรับส่งเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครูผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สมรรถนะของครู คือ ครูต้องสามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ) เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานได ้ ภาษาไทยส าหรับครู เป็นภาษาหลักที่ครูใช้สื่อสารกับลูกศิษย์  ทักษะการฟัง เป็น ทักษะการรับข่าวสาร
ที่ส าคัญและต้องใช้เกือบตลอดเวลา ครูจึงต้องรู้จักรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้อาวุโสกว่าหรือผู้ที่อายุน้อย
กว่า เพ่ือน าค าพูดเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนเอง หรือการยอมรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้อันน ามาสู่
เปูาหมายหลัก คือ ผู้เรียน ทักษะการพูด เป็นการสื่อสารด้วยภาษา จากตัวผู้พูดไปยังผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้
ผู้อ่ืนทราบความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ครูจึงต้องมี
การสื่อสารที่ชัดเจน เด็กจะได้เข้าใจง่าย เช่น ค าสั่งในการท ากิจกรรม ค าสั่งในการท าข้อสอบ เป็นต้น   ทักษะการ
อ่าน ถือเป็นทักษะ ที่ส าคัญของผู้ที่เป็นครู เพราะครูต้องใฝุหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องรู้ทุกเรื่อง มีความทันยุค
ทันสมัยต่อข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน ซึ่งการอ่านจะท าให้ครูเป็นนักสะสมความรู้ที่ดี ซึ่งความรู้
เหล่านั้นก็จะถูกน ามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มตาม ศักยภาพของครู  ทักษะการเขียน เป็นการแสดง
ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถ
อ่านเข้าใจ ได้รับทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้น ครูจึงต้องเขียนตัวหนังสือให้อ่านออก 
ไม่จ าเป็นต้องสวยงามแต่ต้องมีความประณีตบรรจง เพ่ือบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูผู้สอน 

ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับครู  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญที่เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในชีวิตประจ าวัน ผู้ที่รู้ภาษาท่ีสองโดยเฉพาะภาษาอังกฤษย่อมถือว่ามีโอกาสดีและได้เปรียบกว่า คนอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการสื่อสารและการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ดังนั้น ครูจึงต้องมีพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเปูนทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียนด้วย 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน จะช่วยให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่าง
รวด เร็วมากกว่าวิธีการสอนแบบเก่า ส่วนตัวอาจารย์ผู้สอนนั้นก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการถ่ายทอด
ความ รู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ครูยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในด้านงานการบริหารการเรียนการสอนได้ 
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จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
เทคโนโลยีส าหรับครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน       
ศตวรรษที่ 21  ท าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาของครผูู้สอน  

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 100% 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 
6.2.2 ครูผู้สอนได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

7.  กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 
 7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.6 ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน-ตุลาคม 2562 
 7.7 สถานที่ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    งบประมาณ  งบ เงินงบประมาณ 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีทักษะด้านภาษาในการจัดจัดการเรียนการสอน 
9.2 ครูผู้สอนมีทักษะด้านเทคโนโลยีในการจัดจัดการเรียนการสอน 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 



  

โครงการพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  ครูผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
จัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง  ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชา           
มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
(content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชา
หลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร์ การปกครองและ
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือ
หัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ ในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก 
 จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  ท าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน  

5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 100% 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 
 7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.6 ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม-เมษายน 2562 
 7.7 สถานที่ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    งบประมาณ  งบ เงินงบประมาณ 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    ปัจจุบันนานาประเทศก าลังมีการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในประเทศที่ก าลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปเพ่ือน าประเทศเข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์  4.0 องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชนมีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันวันนี้องค์กร
ต่าง ๆไม่สามารถจะอยู่ได้ตามล าพังท่ามกลางภัยคุกคามที่มีความผันผวนความไม่แน่นอนและความซับซ้อนดังนั้น
องค์กรต่าง ๆจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นทันสมัย
รวมทั้งมีกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและบริการประชาชนในบริบทต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและการที่องค์กรจะบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์/เปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะตลอดจน
ประสบการณ์ในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กร ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 
4.0 ในการที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจึงก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งให้
ผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
ด้วยมิติของนวัตกรรมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร ประเทศชาติและท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป  

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจทักษะตลอดจนมีแนวคิดในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

5.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนมีโอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมโครงการ 100% 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ศักยภาพด้านความรู้และทักษะการบริหารองค์กรการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน 

6.2.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 
 7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.6 ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม-เมษายน 2562 
 7.7 สถานที่ ห้องประชุมกนกเชิงเทียน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    รายได้   งบ   รายได้  

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  500,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
9.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ

ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้สร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนมีโอกาสการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 



  

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นายชัด    ดงเจรญิ      
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การด าเนินการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีความสุข ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นการน ากลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาลงสู่การปฏิบัติท าให้สถานศึกษาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้วางไว้ตามแผนที่ก าหนด โดยบุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2  เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ 
5.3  เพ่ือวางแผนให้การปฏิบัติงานด าเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ไดเ้อกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  10  เลม่ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   งบประมาณ  งบ   ค่าวัสดุส านักงาน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  4,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สาขาวิชา หรืองานต่างๆ  ในวิทยาลัยฯ สามารถน าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไปใช้ในการด าเนินการท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อน าผลจากการปฏิบัติไปพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

9.2  วิทยาลัยฯ  มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
9.3  แผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นายชัด    ดงเจรญิ      
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนการบริหาร 

จัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 
โดยการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร จากการด าเนินงานดังกล่าวมีโครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และ
โครงการที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้อง  กับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประเทศต่อไป จึ งได้จัดท าโครงการติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อทราบโครงการที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2562  ใช้งบประมาณคุ้มค่า 
5.2  เพ่ือให้ทราบข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
5.3  เพ่ือวางแผนให้การปฏิบัติงานด าเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ไดจ้ านวนโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 โครงการด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
6.2.2 ความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจัดสรรให้ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
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7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   งบประมาณ  งบ   ค่าวัสดุส านักงาน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  2,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
9.2  ได้ทราบข้อเสนอแนะหรือจุดบกพร่องในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นางสาวศริิวรรณ  ศรีสุธรรม      
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะยากจน    
ซึ่งนักเรียนนักศึกษามีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการด ารงชีวิตค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระที่หนักยิ่งของครอบครัว โดย
บางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น     

ดังนั้น งานส่งเสริมผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดท าโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง ปูองกันปัญหาของนักศึกษาที่เกิดจากความขาดแคลน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างาน มีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน 
5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน จ านวน 20 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาการศึกษาโดยสร้างคุณค่าในการท างานโดยการเรียนรู้จากการลงมือ  
ปฏิบัติงานจริง และผลิตก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   งบประมาณ  งบ   เงินงบประมาณ โครงการนโบาย สอศ. 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  80,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
9.2  นักเรียนนักศึกษามีรายได้เป็นทุนการศึกษา และสามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ อบรมเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุธรรม      
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.4   ด้านการน านโยบายสู่การปฎบัติ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดการอาชีวศึกษา โดยฝึกอบรมวิชาชีพให้
ประชาชนอย่างทั่วถึง และจัดการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงจัดทําโครงการโดยประสาน ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมให้ความรู้ เ พ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้าและบริการ            
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจําหน่าย รวมทั้งการพัฒนา
ความรู้ทักษะทางวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจ รวมทั้งการอนุรักษ์พัฒนาและ         
ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาวิชาชีพท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษา และสามารถนํา
ความรู้ทกัษะด้านต่างๆ ไปปรับใช้สําหรับการประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจ      
ฐานรากมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อันจะนําพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจ 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง อันจะเป็นแนวทางในการประกอบ 
อาชีพต่อไป 
 5.3  เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจให้กับ 
นักเรียนนักศึกษา  

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และการสร้างผู้ประกอบการใหม่แก่นักเรียน 
นักศึกษา จ านวน 60 คน 

6.1.2 จัดศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียนนักศึกษา จ านวน  
60 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และจิตส านึกของการเป็น 

ผู้ประกอบการ 
6.2.2  นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   งบประมาณ  งบ   เงินงบประมาณ โครงการนโบาย สอศ. 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  150,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ 
9.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถท าธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นางสาวสมหญิง  ธรรมลา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.4   ด้านการน านโยบายสู่การปฎบัติ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐให้ยึดหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือให้คนไทยทั้งปวง
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความร้ สามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้ก าหนดมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
เพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการท างาน ดูแลตรวจสอบ และประเมินผล มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ศึกษาเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ 
รายงานประจ าปี และเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือ แบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
การสนทนา การสังเกต แล้วรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ สรุปผลในภาพรวมของวิทยาลัยฯ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
น าเสนอผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุงให้ความเห็นชอบ ในการด าเนินงาน เพ่ือรายงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อไป 
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา เพ่ือใช้ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกลส าคัญ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตามทที่ก าหนดผลการจัดการศึกษาบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสาถานศึกษา และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น  ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5.2  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 

 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
6.1.2 รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 (SAR) จ านวน 20 เล่ม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และ

ต่อเนื่อง 
6.2.2  บุคลากรมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.3 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 
7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   รายได้  งบ   เงินรายได้สถานศึกษา 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  10,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
9.2  บุคลากรมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9.3  วิทยาลัยฯ มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  สรุปรูปเล่มกิจกรรมด้วยรูปแบบ PDCA 
  10.2  แบบประเมินผลการด าเนินงาน  
  10.3  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 



  

โครงการ รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี จาก สมศ. ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ.2561 
 มาตรฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และนโยบาย

ด้านการศึกษาของรัฐให้ยึดหลักการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือให้คนไทยทั้ง
ปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างตลอดชีวิต  อันเป็นเงื่อนไขเข้าไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้  สามารถพ่ึงตนเองได้  และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้ก าหนดมาตรฐานและประเด็น
การประเมินเพ่ือให้เป็นเกณฑ์ในการท างาน  ดูแลตรวจสอบ  และประเมินผล มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  10 ประเด็นการ
ประเมิน และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 5 ด้าน 25 ข้อ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีก าหนดการรับการประเมิน
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดท าโครงการรับการประเมินประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ จาก สมศ . เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ก าหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1   เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.2   เพ่ือรองรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
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 6.1.2 รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 ( SAR ) จ านวน 20 เล่ม 
6.2   เชิงคุณภาพ 
 6.2.1   สถานศึกษาผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 

 6.2.2   บุคลากรมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 

7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 
สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้สถานศึกษา           
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท   
8.1  ค่าตอบแทน วัสดุใช้สอย 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  สถานศกึษาผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. 
9.2 บุคลากรมีความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9.3 วิทยาลัยฯ มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 1.  มีสรุปรูปเล่มกิจกรรมด้วย
รูปแบบP-D-C-A  

การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ท.เอกชัย  เสนาดี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที่  3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่เป็นประจําทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนมาประยุกต์ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาตนเองและประเทศชาติและ
สนับสนุนให้เยาวชนเป็นนักคิดนักประดิษฐ์  โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  และทักษะ
วิชาชีพเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้ได้จริง  และเป็นการสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ข้ึน และทําให้
นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างเรียนทําในสิ่งที่ตนเอง
ชอบและยังเป็นการบูรณาการนํารายวิชาโครงการมาประยุกต์ใช้งานได้จริงอีกทั้งยังเป็นการปรับวิธีการเรียน  
เปลี่ยนวิธีการสอน โดยการเรียนเป็นเรื่องเรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ และสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์         
ที่สามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นการพัฒนาประเทศชาติ เช่น การประดิษฐ์คิดค้น    
สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่างๆ ตามโจทย์ที่กําหนดขึ้นและยังเป็นการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือรองรับในการเข้าร่วมประกวดตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ  อีกทางหนึ่งด้วย  ผลงานทุกชิ้น    
ที่ประดิษฐ์ขึ้นเน้นความพอเพียง ประหยัดโดยใช้วัสดุเหลือใช้วัสดุจากธรรมชาติและนําพลังงานเหลือใช้กลับมาใช้
ใหม่หรือพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้มากที่สุด  เช่น  พลังงานน้ํา  พลังงานลม  และพลังงานแสงอาทิตย์       
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และรู้จักการประดิษฐ์

คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานในการ
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแสดงแนวคิดของตนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม และประเทศชาติ 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ  กล้าคิดกล้าท าและ
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล สามารถแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางและมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 5.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในเชิง
สร้างสรรค์ มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสถาบัน 

5.5  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนการรวมพลังของเยาวชนได้รู้จักกับนักประดิษฐ์ในระดับประเทศ 

5.6  เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดในหน่วยงานต่างๆ   

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครู นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาแสดงแนวคิดของตนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น         
ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   อุดหนุน  งบ   เงินอุดหนุน จัดสรรจาก สอศ. 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  120,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   และรู้จักการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานในการประดิษฐ์
คิดค้นผลงาน 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาแสดงแนวคิดของตนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ประเทศชาติ 
 9.3  เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าท าและปฏิบัติอย่างมี
เหตุผล สามารถแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวางและมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



  

 9.4  นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ 
มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว หมู่คณะ และสถาบัน 

9.5  เป็นการรวมพลังของเยาวชนได้รู้จักกับนักประดิษฐ์ในระดับประเทศ 
9.6  ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวดในหน่วยงานต่างๆ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
  10.1  สรุปและรายงานการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นายมนตรี  โนนพะยอม   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความจําเป็นในการขยายขอบเขตการให้บริการ 

อินเตอร์เน็ตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย และปรับปรุงระบบ Croe switch ให้มีความมั่นคง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับการพัฒนางาน
และบริการงานด้านสารสนเทศในอนาคต 

ดังนั้น  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคง และขยายการ
บริการอินเตอร์ไร้สายให้เพียงพอกับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือปรับปรุงระบบความมั่นคงของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 5.2  เพ่ือขยายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของนักเรียนนักศึกษา 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงการบริการข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ได้ทั่วถึง 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ได้อุปกรณ์ Core switch จ านวน 1 ตัว 
6.1.2 ได้  Access Point จ านวน 10 ชุด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เพียงพอ 
6.2.2 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 ส ารวจราคาอุปกรณ์ Core switch และ Access Point 
7.3 จัดซื้ออุปกรณ์ Core switch จ านวน 1 ตัว และ Access Point จ านวน 10 ชุด 
7.4 ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์และติดตั้ง 
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7.5 ระยะเวลาในการด าเนินการเดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 
7.6  สถานที่  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   อุดหนุน  งบ   เงินอุดหนุน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  250,000  บาท 
 8.1  อุปกรณ์ Core switch จ านวน 1 ตัว 

8.2  Access Point จ านวน 10 ชุด 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้ระบบความม่ันคงของระบบเครือข่ายินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 9.2  ได้รับบอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่การรใช้งานของนักเรียนนักศึกษา 
 9.3  นักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงการบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นางสาวนิศารัตน์  ไปตามหา  หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นการประเมินที่  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้เปิดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ทล.บ.) ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด 
ปฏิบัติหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียนร่วมทั้งการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีพให้กับผู้เรียน และเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความสนใจ  

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

 5.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานศึกษาในการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และเพ่ือสร้างความ 
เข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการไม่น้อย 20 แห่ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   อุดหนุน  งบ   เงินอุดหนุน  

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
9.2  สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    นายชัด  ดงเจริญ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการมาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที ่ 2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และการ

ประยกุต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายของ สอศ . กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

 5.2  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

6.  กลุ่มเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความมาตรฐานคุณวุฒิ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2 อนุมัติโครงการ 
7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7.5 ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน   อุดหนุน  งบ   เงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  720,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ทักษะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

 9.2  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบาย สอศ. 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  10.1  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝุายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อที่ 2 การ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและท่ัวถึง 

3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล.  
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญต่อการศึกษา           
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถน าเอาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการค้นคว้า คิดค้น วิจัย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
กระบวนการคิด การปฎิบัติการวิเคราะห์ ได้ใช้ทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตลอดจนต่อยอดความรู้ นวัตกรรมสู่ระดับสากล   
ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ เป็นการจัดเตรียมความรู้พร้อมสู่สมาคมอาเซียนต่อไป และเพ่ือตอบสนอง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพตลอดจนเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ทาง
หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงเห็นว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ค้นคว้า คิดค้น วิจัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกระบวนการคิด        
การปฎิบัติ การวิเคราะห์  
 5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติจากการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา 
จ านวนอย่างน้อย 30 ผลงาน ระดับอาชีวศึกษา จ านวนอย่างน้อย 3 ผลงาน และในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 
                      6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวส. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา
จ านวนอย่างน้อย 30 ผลงาน ระดับอาชีวศึกษา จ านวนอย่างน้อย 3 ผลงาน และในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2  ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 

7.4 จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
7.5 ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.6 ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.7 สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน  อุดหนุน   งบ   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท    
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษา สามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
  9.3 นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
10.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
 



  

โครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝุายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
       3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 
  3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญต่อการศึกษา           
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถน าเอาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการค้นคว้า คิดค้น วิจัย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
กระบวนการคิด การปฎิบัติการวิเคราะห์ ได้ใช้ทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตลอดจนต่อยอดความรู้ นวัตกรรมสู่ระดับสากล ใน
การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ เป็นการจัดเตรียมความรู้พร้อมสู่สมาคมอาเซียนต่อไป และเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมประสบการณ์
ด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาทางวิชาชีพตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   ทางหมวด
วิทยาศาสตร์ แผนกสามัญสัมพันธ์ จึงเห็นว่ากิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริม
และกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ค้นคว้า คิดค้น วิจัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกระบวนการคิด การ
ปฎิบัติ การวิเคราะห์  
 5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฎิบัติจากการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 
                      6.1.2 นักเรียนระดับ ปวส. ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนอย่างน้อย 1 ผลงาน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา 
   6.2.2 นักเรียนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2  ออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงและประสานงานตามแผนที่ก าหนด 

7.4  จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
7.5  ประเมินและสรุปรายงานเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง 
7.6  ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2562 
7.7  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน  อุดหนุน   งบ   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษา สามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
  9.3 นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
10.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 



  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สาขาวิชาการโรงแรม 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์  หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
       3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 
  3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดกิจกรรม 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม  ได้เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่
นักเรียนนักศึกษา และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเพ่ือให้นักเรียนมี    
เจตคติที่ดีท่ีวิชาชีพ 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา น าความรู้ที่ได้น ามาเป็นประสบการณ์เพ่ือใช้ในอนาคต 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมทุกคน ได้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในสถาน
ประกอบการ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากสถานประกอบการเกี่ยวกับ 
การโรงแรม ร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  ประชุมคณะกรรมการ 
 7.2  วางแผนด าเนินงาน 
 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.4  สรุปและรายงานผล 
7.5  ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  สถานประกกอบการภายในจังหวัดขอนแก่น 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน  อุดหนุน   งบ   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษา มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 

9.2  นักเรียนนักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2561 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานวัดผลและประเมินผล 

2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผล
ประเมินผล  งานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการสอบปลายภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา  
2/2561 เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน จัดท าสรุปผลสัมฤทธิ์เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจาณาอนุมัติ
ผลการเรียนต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์           
          5.1  เพ่ือด าเนินการจัดสอบปลายภาค  
          5.2  เพ่ือประเมินสรุปผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นได้เข้ารับการสอบปลายภาค เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 
                6.1.2 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าข้อสอบเพ่ือประเมินผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ครูผู้สอนมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการ 
7.2 วางแผนด าเนินงาน 
7.3 ด าเนินการสอบปลายภาค 
7.4 สรุปและรายงานผล 

 

โครงการที่ 147 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     25,000  บาท  ได้แก่ 
          8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์            

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1  ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผล 
          9.2  นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้น และได้รับประสบการณ์ในการสอบ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการทดสอบปลายภาค 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานวัดผลและประเมินผล 

2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผล
ประเมินผล  งานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการสอบปลายภาคเรียนประจ าปีการศึกษา  
1/2561 เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน จัดท าสรุปผลสัมฤทธิ์เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจาณาอนุมัติ
ผลการเรียนต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์           
          5.1  เพ่ือด าเนินการจัดสอบปลายภาค  
          5.2  เพ่ือประเมินสรุปผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นได้เข้ารับการสอบปลายภาค เพ่ือเป็นการประเมินสรุปผลการเรียน 
                6.1.2 ครูผู้สอนทุกคนจัดท าข้อสอบเพ่ือประเมินผลปลายภาคเรียนทุกรายวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ครูผู้สอนมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการ 
7.2 วางแผนด าเนินงาน 
7.3 ด าเนินการสอบปลายภาค 
7.4 สรุปและรายงานผล 

โครงการที่ 148 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     25,000  บาท  ได้แก่ 
          8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1  ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผล 
          9.2  นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้น และได้รับประสบการณ์ในการสอบ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการทดสอบปลายภาค 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมสอบ V-NET                   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์   งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และ
สถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
ได ้รวมทั้งการน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ฝุายวิชาการจึงจัดท า
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพ่ือเตรียมสอบ V-NET                   

5.  วัตถุประสงค์           
           5.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET   

5.2  เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ  ปวส.2 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ  ปวส.2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ 
          6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1  ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางด้านวิชาการ V-NET 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการ 
7.2 วางแผนด าเนินงาน 
7.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4 สรุปและรายงานผล 

โครงการที่ 149 



  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน    งบ     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท  ได้แก่ 
          8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรูค้วามสารถเพื่อเตรียมทดสอบ  V-Net 
9.2  ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานวัดผลและประเมินผล 

2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์    ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 V-NET ( Vocational National Education Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้าน
อาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด 
และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
ได ้รวมทั้งการน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  

5.  วัตถุประสงค์           
          5.1  เพ่ือทดสอบความรู้และทักษะด้านการคิดของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
          5.2  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
          5.3  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
          5.4  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา    

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา V-Net 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ได้รับทราบข้อมูลผลการทดสอบนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2   ทุกสาขาวิชา   

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการ 
7.2 วางแผนด าเนินงาน 

โครงการที่ 150 



  

7.3 เตรียมสถานที่เพ่ือด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)    
7.4 ด าเนินการทดสอบ 
7.5 สรุปและรายงานผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน    อุดหนุน    งบ     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท  ได้แก่ 
          8.1  ค่าวัสดุ อุปกณ์   

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียนนักศึกษา มีความกระตือรือร้นในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา 

V-Net         
 9.2  ครูผู้สอนน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการทดสอบ  V-NET 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านความรู้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2556   กล่าวถึง “มาตรฐานวิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  และในหมวด 3 
วิธีการประเมินผลการเรียน ส่วนที่ 3 การตัดสินผลการเรียน ข้อ 55 การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา (3) 
ได้คะแนนเฉลี่ยะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่นจึงได้จัดท าโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

5.  วัตถุประสงค์           
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. 3 ที่จะส าเร็จการศึกษาใน 

ปี 2559 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ที่จะส าเร็จการศึกษา 

ในปี 2559 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                6.1.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปวส.2  ทุกคน เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  ปวส.2  ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 90.00 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการ 
7.2 วางแผนด าเนินงาน 
7.3 ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
7.4 สรุปและรายงานผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน   งบ    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 
          8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
          9.2 ครู ให้ความส าคัญในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการเฝูาระวังการขาดเรียนเพื่อลดจ านวนผู้มีผลการเรียน ขร. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์  งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการเรียนที่แสดงเป็นตัวอักษร ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า ร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุ
สุดวิสัย เพื่อเป็นการลดจ านวนผู้มีผลการเรียนเป็น ข.ร. วิทยาลัยฯจึงได้ด าเนินโครงการเฝูาระวังการขาดเรียนเพ่ือ
ลดจ านวนผู้มีผลการเรียน ขร. 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือก ากับติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
5.2  เพ่ือแจ้งการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบ 
5.3  เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ครูผู้สอนทุกคนได้ติดตามตรวจสอบนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย 
                6.1.2 ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีผลการเรียน ขร. ลดลง 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
          7.1  ประชุมคณะกรรมการ 
          7.2  วางแผนด าเนินงาน 
          7.3  ด าเนินการติดตามตรวจสอบนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย 
          7.4  สรุปและรายงานผล 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน    งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครู และผู้ปกครองเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการก ากับติดตามการมาเรียนของนักเรียน

นักศึกษา 
9.2  นักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  สรุปผลการติดตามนักเรียน นักศึกษา 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลประเมินผล      

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ)  
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนคือให้ด าเนินการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนา  และ
การประเมินสรุปผลการเรียน 
 ดังนั้นเพื่อให้การวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีกระบวนการนิเทศ
ก ากับติดตามให้ค าแนะน าแก่ครูผู้สอนให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

5.  วัตถุประสงค์           
5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าสมุดประเมินผลตามสภาพจริง 
5.2  เพ่ือก ากับติดตามการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
5.3  เพ่ือเป็นหลักฐานในการวัดและประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละภาคเรียน 
5.4  เพ่ือแสดงสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้บริหารและครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้าน 

การเรียนการสอน 

6.  เปูาหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
      6.1.2  ครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการวัดผลประเมินผลภาคเรียนละ 4 ครั้ง 
      6.1.3  ครูผู้สอนสามารถกรอกระดับผลการเรียนได้อย่างถูกต้อง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
                6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องและยุติธรรม 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
          7.1  ประชุมคณะกรรมการ 
          7.2  วางแผนด าเนินงาน 
          7.3  ด าเนินการวัดและประเมินลตามสภาพจริง 
          7.4  สรุปและรายงานผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน     อุดหนุน   งบ    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3,000  บาท  ได้แก่ 
           8.1  ค่าวัสด ุอุปกรณ์   

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบต่อการวัดผลประเมินผล 
9.2  ครูผูส้อนสามารถประเมินผลตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  สรุปผลการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการวัดผลประเมินผล 
 10.2  แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่างประเทศ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายยุทธากร   ผิวรตัน์  หัวหน้างานระบบทวิภาคีอาชีวศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

  3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวะการณ์แข่งขัน 
ปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดย
หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม
สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และตรงตาม
เปูาหมายของหลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีต่างประเทศขึ้น
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ปูองกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพและการด าร งชี วิ ต  ทั้ งนี้  โดยค านึ งถึ งความถนัด  ความสนใจ  
และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล  
และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ            

ทวิภาคีต่างประเทศ 
 5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา  
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่างประเทศ 
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 5.3  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล  
และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเปูาหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีต่างประเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่างประเทศ 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 7.2  จัดประชุมคณะกรรมการ 
 7.3  ด าเนินตามโครงการ 
 7.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 7.5  ระยะเวลา  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้    งบ  รายได้ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ านวน 15 คน ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุุน

เซน จังหวัดอุดรธานี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีต่างประเทศ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายยุทธากร   ผิวรตัน์  หัวหน้างานระบบทวิภาคีอาชีวศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

  3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่าง

เรียน ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตอบสนองตามนโยบาย วิทยาลัยฯ  ได้จัดให้
ผู้เรียนไปเรียนในสถานประกอบการ  ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งจากนักศึกษารุ่นที่ผ่านมาในระหว่างที่
ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติงานอยู่นั้น มีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ด้วยเหตุผลแต่ละ
บุคคลทั้งเรื่องสุขภาพร่างกาย หรือด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ตามที่ได้ยื่นค าร้องมา และจากปัญหาดังกล่าวทาง
คณะกรรมการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้จัดประชุมและหาข้อสรุปตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ามีผู้เรียนบางคนยังขาดความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการเรียนในสถานประกอบการ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้ มีความพร้อม
ก่อนที่จะออกไปเรียนในสถานประกอบการ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือแนะน าหลักการปฏิบัติตน และความพร้อมให้กับผู้เรียน 
5.2  เพ่ือปรับทัศนคติการฝึกงานให้เข้าใจตรงกันกับการเรียนในสถานประกอบการ 
5.3  เพ่ือให้ความรู้และทักษะก่อนออกไปปฏิบัติงาน 

6.  กลุ่มเปูาหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  แนะน าหลักการปฏิบัติตน และความพร้อมให้กับผู้เรียน 
6.1.2  ให้ความรู้และทักษะก่อนออกไปปฏิบัติงาน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ปรับทัศนคติการฝึกงานให้เข้าใจตรงกันกับการเรียนในสถานประกอบการ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  อนุมัติโครงการ 
7.3  ด าเนินโครงการ 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5  สถานที่  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

 7.6  ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  เงินอุดหนุน   งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000    บาท 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และเข้าใจรูปแบบในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
9.2  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีในการไปเรียนร่วมสถานประกอบการ 
9.3  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจรูปแบบของการเรียนในสถานประกอบการ 
9.4  ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
9.5  ครูที่ปรึกษา ครูนิเทศได้รับทราบข้อมูล และรายละเอียดในการเรียนในสถานประกอบการ 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานทีรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝุายวิชาการ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
       3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 
  3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากงานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการ ต้องมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ ศธ. 02  
ที่ต้องมีเครื่องที่รองรับและมาตรฐาน  จึงจะเกิดประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์          
เพ่ืออ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการอันจะท าให้บรรลุตามเปูาหมาย 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้รองรับผลการเรียนในระบบ  ศธ.02  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
 5.2  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

6.  เปูาหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพในงานวัดผลและประเมินผล 
  6.2.2  ใช้ระบบ ศธ.02  ที่มีระบบที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป  
  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 7.2  จัดเตรียมเอกสารในการซื้อ 
 7.3  ด าเนินตามโครงการ 
 7.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 7.5  ระยะเวลา  ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ  เงินอุดหนุน     
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  21,000  บาท 
 8.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 ชุด 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 9.2  การท างานที่สะดวก และรวดเร็ว 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การปฏิบัติงานประมวลผลที่ใช้กับระบบ ศธ.02 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการพัฒนาบุคลากรครูดา้นเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวิชาการ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น  สิ่งที่เป็นหัวใจ
ส าคัญ คือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  และบุคคลที่สามารถท าให้การศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือครูผู้สอน เพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของนักเรียน ภารกิจ
หลักท่ีส าคัญของสถานศึกษา คือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริม
นักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัด
กระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเป็นนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรที่ส าคัญที่จะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ครูผู้สอน การอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้  เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัด
การศึกษาภายในโรงเรียน ดังนั้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้และ
แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 5.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จ านวน  100  คน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2  จัดประชุมคณะกรรมการ 
 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.4  ประเมินและสรุปรายงาน 
7.5  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน  งบ เงินอุดหนุน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     20,200     บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จ านวน  100  คน 

 9.2  ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.3  เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9.4  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 3.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็น

พระราชบัญญัติที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งทางด้านการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน      โดย
เน้นที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้เรียนตามความถนัด  ความสนใจและได้รับการบริการด้านการศึกษา
จากรัฐอย่างมีคุณภาพ  สิทธิในการจัดการเรียนการสอน นั้น ได้กล่าวถึงในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 
22, 23, 24, 26 และ 30 ว่าการจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการ
ฝึกปฏิบัติให้ได้คิดเป็น ท าเป็น จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาขาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้จัดการประเมินผู้เรียน     ทั้งทางด้านพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม การทดสอบควบคู่กันไปกับกระบวนการเรียนตามความเหมาะสมให้สถานศึกพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือร่วมคิดซึ่ง
กันและกันเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับครูผู้สอนในการ
พัฒนาในทางที่ดี ส่งเสริมการสอนให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ถ้าครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ทุกข้อได้ก็ถือว่าการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน 

 5.2  เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3  เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  ครูวิทยาลัยอาชีพขอนแก่นทุกสาขาวิชา 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2  จัดประชุมคณะกรรมการ 
 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.4  ประเมินและสรุปรายงาน 
7.5  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุน   งบ เงินอุดหนุน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3,000     บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
9.2   ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3  น าผลการนิเทศมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 

กับเนื้อหารายวิชา 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  ประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการนักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายส าเนียน  สันทา  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที ่2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยในเดือน พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาเชื่อมโลหะวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้รับมอบหมาย

ด าเนินการจัดการงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือ
คัดเลือกผู้แทนระดับ อศจ.ขอนแก่น เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป สาขาวิชาช่า ง
เชื่อมโลหะ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการแข่งขันดังกล่าว  ให้สอดคล้องตามโยบายของวิทยาลัยฯ คือ โครงการ 
เด็กดี เด็กเก่ง จึงจัดท าโครงการนักศึกษาซ้อมเพ่ือเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17
ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สาขาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ระดับอศจ.ขอนแก่น ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2562 ณ สาขาเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง และวิชาชีพของตนเอง 
5.2  นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
5.3  ท าให้ผู้ที่เข้ามาชมงานได้รู้จักผลงานด้านงานเชื่อมโลหะเพ่ิมข้ึน 
5.4  นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.5  นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 

6.  กลุ่มเปูาหมาย 
6.1  เชิงปริมาณ 

          6.1.1 คณะครูแผนกวิชาโลหะการ จ านวน 3 คน 

             6.1.2 นักเรียนนักศึกษา ในแผนกวิชาเชื่อมโลหะ จ านวน 40 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 

              6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพของตนเอง 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
7.2  ด าเนินการตามแผนงาน 
7.3  เสนอโครงการ 
7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผล โครงการ 
7.6  สถานที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน  เงิน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าด าเนินการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ ท าให้กล้าท า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเปิดตนเองต่อโลก 

เทคโนโลยี 
9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
9.4 นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะให้เกิดภาวะผู้น า 

10. การติดตามและประเมินผล 
1.10 จากผลการทดสอบ        
10.2 จากแบบสอบถาม 

           10.3 จากการสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายส าเนียน  สันทา  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562  อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น จะจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือคัดเลือกผู้แทนระดับ อศจ.ขอนแก่น เข้าแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการแข่งขัน
ดังกล่าว  จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพ่ือคัดเลือกผู้แทนสาขาวิชา วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และให้สอดคล้อง ตาม
โยบายของวิทยาลัยฯ  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง  และวิชาชีพของตนเอง 
5.2 นักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบมากขึ้น 
5.3 ท าให้ผู้ที่เข้ามาชมงานได้รู้จักผลงานด้านงานเชื่อมโลหะเพ่ิมข้ึน 
5.4 นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
5.5 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 

6.  กลุ่มเปูาหมาย 
     6.1   เชิงปริมาณ 
           6.1.1 คณะครูแผนกวิชาโลหะการ จ านวน 2 คน 
             6.1.2 นักเรียนนักศึกษา ในแผนกวิชาเชื่อมโลหะ จ านวน 40 คน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
              6.2.1  นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง และวิชาชีพของตนเอง 

       7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
7.2  ด าเนินการตามแผนงาน 
7.3  เสนอโครงการ 
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7.4  ด าเนินโครงการ 
7.5  สรุปผล โครงการ 
7.6  สถานที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุน  งบ  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000   บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าด าเนินการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ ท าให้กล้าท า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเปิดตนเองต่อโลก 

เทคโนโลยี 
9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
9.4 นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และฝึกทักษะให้เกิดภาวะผู้น า 

10. การติดตามและประเมินผล 
10.1 จากผลการทดสอบ        
10.2 จากแบบสอบถาม 

           10.3 จากการสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

โครงการกิจกรรม  5 ส. 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววรัญญา  แก้วมาลา  สาขาวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.3  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 5 ส มาจากค าย่อ "5 S" ซึ่ งเป็นอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุุน 5 ค า ได้แก่ 
      1. Seiri (เซริ) = สะสาง (ท าให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จ าเป็นต้องใช  ้กับของที่ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ ขจัดของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป 
      2. Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ท่ีควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถ
หยิบใช้งานได้ทันที  
      3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ  
      4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3 ส ได้แก่ สะสาง 
สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป  
      5. Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่ก าหนดไว้แล้ว
อย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัย 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
 5.3   เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ต่อสังคม 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 69 คน และครู จ านวน 5 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
7.2  ประชุม 
7.3  ด าเนินงาน 
7.4  สรุปและรายงานผล 
7.5  สถานที่  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7.6  ระยะเวลา  พฤษภาคม 2562 – กันยายน  2562 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    -    งบ   - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -   บาท  ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  นักเรียนนักศึกษา มีระเบียบวินัย 
 9.2  ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และหน้าที่ต่อสังคม 
 9.3  นักเรียนนักศึกษา มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนคเรศ  ระรวยรื่น  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาอันน าไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของ
นักเรียนนักศกึษา ก่อให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตใน
สังคม และเป็นการหาตัวแทนวิทยาลัยฯ เพ่ือไปแข่งขันในระดับ อศจ. 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือช่วยกระตุ้นความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

 5.2  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.3   เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.4  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
 5.5  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
 5.6  เพ่ือหาตัวแทนวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับ อศจ. 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 69 คน และครู จ านวน 5 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ  

มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี เกิดความตระหนักมุ่งม่ัน และตั้งใจเรียน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
7.1  จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
7.2  ประชุม 
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7.3  ด าเนินงาน 
7.4  สรุปและรายงานผล 
7.5  สถานที่  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7.6  ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2561 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
จากเงิน    -    งบ   - 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  -   บาท  ได้แก่ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ 
 9.2  ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันในระดับ อศจ. และระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1   รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปแบบ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการแผนกสามัญสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา  2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวนิพา  สาริพันธ์  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1.2  ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การดําเนินชีวิตของทุกๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา ศิลปะการแสดง  
รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง  มีคุณธรรมและจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่
เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดย
กําหนดจัดการแข่งขันทักษะและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและ
ทักษะด้านวิชาชีพ 
 5.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้าน ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์   ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ  
และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ  
 5.3  เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น  เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  2,000 คน 
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       6.1.2  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน และนําเสนอผลงานของนักเรียนในทุกๆ ด้านบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

6.1.3 คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยม  ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และ 
ระดับประเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขา 

ต่าง ๆ  และสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน  

6.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจาก
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1  สถานที่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   อุดหนุน  งบ   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 นักเรียน ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิด

สร้างสรรค์ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9.2  นักเรียน บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏ 

เป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  จ านวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
10.2  จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  Aviation Camps  ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน  
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมาน  พรหมรับ  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือก้าว
ไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า " Thailand 4.0 " ซึ่งเป็นรูปแบบหรือโมเดลที่เน้นคุณค่า และเน้นการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบทวิวุฒิ เน้นความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
 จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงนโยบายของรัฐบาล       
เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะประสบผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย จึงได้ด าเนินโครงการ Aviation Camps ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้นักศึกษาทั้ง 6 สถานศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพ่ือนร่วมอาชีพ และเพ่ิมแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Aviation Camps ได้ท ากิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสายงานและในสาขางานที่
เกี่ยวข้อง 

5.3 เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
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6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เพ่ือน าคณะครู นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน จ านวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ  
Aviation Camps 

6.1.2  เพ่ือให้นักศึกษา จ านวน 60 คน ได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้ง 6 สถานศึกษาพร้อมทั้งทราบ 
ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานในสายงานของตนเอง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ได้ผลิตนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน  

ประกอบการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  เสนอโครงการ 

7.2  อนุมัติโครงการ 
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5  ระยะเวลา  เดือนสิงหาคม  2562 
7.6  สถานที่  ศูนย์ฝึกอบรม  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   งบประมาณ งบ   เงินงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็น เลิศ
เฉพาะทาง จาก สอศ. 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  220,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ได้น า คณะครู และนักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน จ านวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ Aviation 
Camps 

9.2  ได้ทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน สายงานที่เก่ียวข้อง และแนวทางการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
9.3  ได้พัฒนาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ไปสู่การรับรองมาตรฐานสากล 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 



  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างอากาศยาน 12 สถานี  
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมาน  พรหมรับ   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือก้าว

ไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า " Thailand 4.0 " ซึ่งเป็นรูปแบบหรือโมเดลที่เน้นคุณค่า และเน้นการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบทวิวุฒิ เน้นความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
  ดังนั้น สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนาย
ช่างอากาศยาน 12 สถานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ืออบรมให้ความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับนายช่างอากาศยาน 
12 สถานี โดยเข้ารับการฝึกอบรม ณ กรมช่างอากาศยาน กองทัพอากาศ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน
เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจัดอบรมรายวิชาเกี่ยวกับนายช่างอากาศยาน 12 สถานีให้กับนักศึกษา  
5.2  เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ณ กรมช่างอากาศยาน กองทัพอากาศ   
5.3  เพ่ือให้นักศึกษาช่างอากาศยานเกิดความรู้ทักษะในรายวิชาช่างอากาศยาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมช่างมาอบรมให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
6.1.2  นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติการ 12 สถานี ในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
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6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติการ 12 สถานี ในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
6.2.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและเป็นไปตาม 

ข้อก าหนดของกฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1  เสนอโครงการ 

7.2  อนุมัติโครงการ 
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5  ระยะเวลา  เดือนมีนาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.6  สถานที่  กรมช่างอากาศยาน  กองทัพอากาศ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   งบประมาณ งบ   เงินงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็น เลิศ
เฉพาะทาง จาก สอศ. 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1  วิทยาลัยฯ ไดน้ักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างอากาศยาน 
9.2  ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ได้ตามมาตรฐานความ 

ปลอดภัยสากล  และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอากาศยาน  
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมาน  พรหมรับ   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือก้าว
ไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า " Thailand 4.0 " ซึ่งเป็นรูปแบบหรือโมเดลที่เน้นคุณค่า และเน้นการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบทวิวุฒิ เน้นความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
  ดังนั้น สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร    
ช่างอากาศยาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ืออบรมให้ความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับช่างอากาศยานให้กับ
นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานมาฝึกอบรมตามรายวิชาในตารางการอบรม
เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานเกิดทักษะในรายวิชานั้นๆ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือจัดอบรมรายวิชาเกี่ยวกับช่างอากาศยานให้กับนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 
5.2  เพ่ือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้ตามรายวิชาในตารางการอบรม 
5.3  เพ่ือให้นักศึกษาช่างอากาศยานเกิดความรู้ทักษะในรายวิชาช่างอากาศยาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  มีผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
6.1.2 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระบบต่างๆ   ทั้งหมดของอากาศยาน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักศึกษาสามารถปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และระบบต่างๆ   ทั้งหมดของอากาศ

ยาน 
6.2.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและเป็นไปตามข้อก าหนดของ 

กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
 7.1  เสนอโครงการ 

7.2  อนุมัติโครงการ 
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5  ระยะเวลา  เดือนมีนาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.6  สถานที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   เงินรายได้   งบ   เงินรายได้ถานศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,369,600  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 35 หัวข้อ จ านวน 2,106 ชม.ๆ ละ 800 บาท จ านวน 2 ห้อง 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไดอ้าจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านช่างอากาศยานมา

อบรมให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน  ระบบทวิภาคี  ในปีการศึกษา 2562 
9.2  ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  ได้ตามมาตรฐานความ 

ปลอดภัยสากล  และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาช่างอากาศยาน  
ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสมาน  พรหมรับ   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ มาตรฐานของสถานศึกษา 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข้อที่ 2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพ่ือก้าว
ไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า " Thailand 4.0 " ซึ่งเป็นรูปแบบหรือโมเดลที่เน้นคุณค่า และเน้นการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบทวิวุฒิ เน้นความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
 จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
รองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย นักศึกษาจะต้องเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือทราบข้อมูลแนวทางการศึ กษาต่อ การ
ปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวข้อง และแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยาน 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือน านักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสาขาสาขาวิชาช่างอากาศยาน 
5.2 เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ การปฏิบัติงานในสายงานและในสาขางานที่

เกี่ยวข้อง 
5.3 เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสาขาวิชาช่างอากาศยาน 

6.  เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ได้พัฒนาสาขาวิชาช่างอากาศยานวิทยาลัยฯ ไปสู่การรับรองมาตรฐานสากล 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ได้น านักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 6.2.2  ได้ผลิตนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน 

ประกอบการ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่ 
 7.1  เสนอโครงการ 

7.2  อนุมัติโครงการ 
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
7.5  ระยะเวลา  เดือนมีนาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.6  สถานที่  สถานประกอบการด้านช่างอากาศยาน 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
     จากเงิน   เงินรายได้   งบ   เงินรายได้ถานศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  68,830  บาท  ได้แก่ 
8.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหาร ครู นักศึกษา       

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1 ได้น าคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน จ านวน 60 คน เข้าไปศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการ 
9.2  ได้ทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน สายงานที่เก่ียวข้อง และแนวทางการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61

รวมไตร

มาส 1
ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62

รวมไตร

มาส 2
เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62

รวมไตร

มาส 3
ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

รวมไตร

มาส 4
รวมเปน็เงิน

รวมทัง้สิ้นเปน็เงินงบประมาณ 0 0 0 485,860 0 0 0 1,088 ,960 0 0 0 1,116,440 0 0 0 4,650,470 7,341,730

1 งานตามภาระงานประจ า 0 0 0 485,860 0 0 0 1,088 ,960 0 0 0 1,116,440 0 0 0 4,650,470 7,341,730

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทนุ

 - ค่าครภุณัฑ์ (ปวช.) .

  - หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชดุเชื่อม ชนิด CMT  1  ชดุ ชา่งอเิล็กฯ 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 - ค่าครภุณัฑ์ (โครงการส่งเสรมิสถานศึกษา

อาชีวศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศเฉพาะทาง)

  - ชดุฝึกเคร่ืองยนต์ลูกสูบอากาศยาน  2  ชดุ ช่างอากาศยาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000

  - ชดุเคร่ืองมือชา่งอากาศยาน  2  ชดุ ช่างอากาศยาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000

  - ชดุสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายชา่งอากาศ

ยาน 12 สถานี  1  ชดุ

ช่างอากาศยาน 5,200,000 5,200,000 5,200,000

 - ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (โครงการส่งเสริมสถานศึกษา

อาชวีศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศเฉพาะทาง)

  - อาคารเกบ็อากาศยานพร้อมหอ้งปฏบิติัการชา่ง

อากาศยาน  1  หลัง

ช่างอากาศยาน 28,600,000 28,600,000 28,600,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

1 ประชมุผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ งานกจิกรรม 50,000      25,000 25,000 50,000

2 พฒันาส่ิงแวดล้อมภายในส่ิงแวดล้อม งานกจิกรรม 10,000      10,000 10,000

3 เลือกต้ังคณะกรรมการองค์การนักวชิาชพี งานกจิกรรม 5,000        5,000 5,000

4 ประกวดพานไหวค้รู งานกจิกรรม 5,000        5,000 5,000

5 พธิไีหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 2562 งานกจิกรรม 30,000      30,000 30,000

6 แขง่ขนักฬีา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ งานกจิกรรม 64,780      64,780 64,780

7 อบรมภาวะผู้น า เขยีนแผนพฒันาผู้เรียน งานกจิกรรม 107,600    107,600 107,600

8 ถวายเทียนพรรษา และพฒันาวดัไทย งานกจิกรรม 12,000      12,000 12,000

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลยัการอาชีพขอนแก่น     จงัหวัด  ขอนแก่น

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561



  

 



  

 

9 เฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 10 งานกจิกรรม 3,000        3,000 3,000

10 กจิกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ งานกจิกรรม 7,000        7,000 7,000

11 ปลูกปาุเฉลิมพระเกยีรติ งานกจิกรรม 3,000        3,000 3,000

12 ท าบญุวนัคล้ายวนัสถาปนาวทิยาลัยฯ งานกจิกรรม 20,000      20,000 20,000

13 ประเมินชมรมดีเด่น งานกจิกรรม 20,000      20,000 20,000

14 เตรียมรับประเมินมาตรฐาน อวท. ระดับกลุ่มจังหวดั งานกจิกรรม 18,000      18,000 18,000

15 ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ งานกจิกรรม 64,780      64,780 64,780

16 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ งานกจิกรรม 3,000        3,000 3,000

17 แขง่ขนักฬีาสีภายในต้านยาเสพติด งานกจิกรรม 50,000      50,000 50,000

18 วนัเด็กแหง่ชาติ งานกจิกรรม       10,000 10,000 10,000

19 ประเมินคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ชา่งยนต์         5,000 5,000 5,000

20  กจิกรรม 5 ส แผนกชา่งยนต์ ชา่งยนต์         2,000 2,000 2,000

21 อบรมขบัขี่ปลอดภยั ส่งเสริมวนิัยจราจร ชา่งยนต์         3,000 3,000 3,000

22 ท าบญุแผนกสาขาวชิาชพีชา่งยนต์ ชา่งยนต์ -           0 0

23 ชา่งยนต์อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง ชา่งยนต์ 15,000      15,000 15,000

24 แขง่ขนัฟตุซอล AOTO GAME คร้ังท่ี 3 ชา่งยนต์ 4,000        4,000 4,000

25 อบรมมัคคุเทศก ์(พฒันาทักษะภาษาองักฤษ ปวช. ) ชา่งยนต์ 2,500        2,500 2,500

26 อบรมมัคคุเทศก ์(พฒันาทักษะภาษาองักฤษ ปวส.) ชา่งยนต์ 2,500        2,500 2,500

27 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชา่งยนต์ 5,000        5,000 5,000

28 สอบมาตรฐานวชิาชพีชา่งยนต์ ระดับปวช.3, ปวส.2 ชา่งยนต์ 10,000      10,000 10,000

29 อบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวช. ชา่งยนต์ 3,000        3,000 3,000

30 อบรมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระดับ ปวส. ชา่งยนต์ 3,000        3,000 3,000

31  กจิกรรม  5 ส แผนกชา่งโยธา ชา่งโยธา  - 0 0

32 ศูนย์ชา่ง Civil In KKNIC ชา่งโยธา 3,900        3,900 3,900

33 คัดแยกขยะ ชา่งโยธา  - 0 0

34 แขง่ขนัทักษะวชิาชพีงานปนู ชา่งโยธา 5,000        5,000 5,000

35 ท าบญุแผนกชา่งโยธา ชา่งโยธา  - 0 0

36 ศึกษาดูงาน แผนกชา่งโยธา ชา่งโยธา 5,000        5,000 5,000

37 อบรมพืน้ฐานงานปกูระเบื้อง ชา่งโยธา 2,100        2,100 2,100



  

 

38 ฟตุซอลสานสัมพนัธฉ์นัท์พีน่้อง ชา่งกลโรงงาน 4,500        4,500 4,500

39 ตะกร้อสานสัมพนัธ์ ชา่งกลโรงงาน 4,500        4,500 4,500

40 ประกวดโฟล์คซอง และประกวดร้องเพลง ชา่งกลโรงงาน 10,600      10,600 10,600

41 ปลูกปาุเฉลิมพระเกยีรติ ชา่งกลโรงงาน 5,000        5,000 5,000

42 พฒันาพืน้ท่ีริมหนองกองแกว้ ชา่งกลโรงงาน 2,000        2,000 2,000

43 พฒันาสถานท่ีส าคัญทางศาสนา ชา่งกลโรงงาน 7,580        7,580 7,580

44 มอบความสุขใหน้้องๆ ชา่งกลโรงงาน 15,000      15,000 15,000

45 รับน้องป ี3 คืนสู่เหย้าชาวชา่งกล ชา่งกลโรงงาน 3,000        3,000 3,000

46 ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ณ โรงไฟฟาูน้ าพอง ชา่งไฟฟาู 15,000      15,000 15,000

47  Big Cleaning Day ชา่งไฟฟาู 3,660        3,660 3,660

48 สานสัมพนัธน์้องพี่ ชา่งไฟฟาู 2,000        2,000 2,000

49 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือใชใ้นชมรมวชิาชพีไฟฟาูก าลัง ชา่งไฟฟาู 5,000        5,000 5,000

50 แขง่ขนัทักษะวชิาชพี ระดับสถานศึกษา ชา่งไฟฟาู 11,000      11,000 11,000

51 ไฟฟาูอาสาพฒันาชมุชน ชา่งไฟฟาู 15,000      15,000 15,000

52 อบรมเชงิปฎบิติัการซ่อมและดูแลคอมพวิเตอร์ เทคโนคอม 15,000      15,000 15,000

53 ศึกษาดูงานสาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เทคโนคอม 2,000        2,000 2,000

54 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพนัธน์้องพี่ เทคโนคอม 2,080        2,080 2,080

55 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ปกีารศึกษา 2562 ชา่งเชื่อม 1,000        1,000 1,000

56 เชญิวทิยากรอบรมนักเรียนนักศึกษา ชา่งเชื่อม 3,000        3,000 3,000

57 อบรมการทดสอบวสัดุ ชา่งเชื่อม 3,000        3,000 3,000

58 ศึกษาดูงานสถานประกอบการของนร.นศ.ใหม่ การตลาด 1,400 1,400 1,400

59 แขง่ขนัทักษะวชิาชพีการตลาด การตลาด 1,000 1,000 1,000

60 เชญิผู้เชีย่วชาญใหค้วามรู้กับผู้เรียนด้านวิชาชพีการตลาด การตลาด 2,400 2,400 2,400

61 ดูแล ฟืน้ฟ ูบ ารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานศึกษา การตลาด 1,300 1,300 1,300

62 คุณธรรมย้ิมหวานไหวส้วย การบญัชี 5,100        5,100 5,100

63 สานสัมพนัธพ์ีน่้อง แผนกวชิาการบญัชี การบญัชี 5,000        5,000 5,000



  

 



  

 

64 อบรมสัมมนาเร่ืองการพฒันาบคุลิกภาพสู่การท างาน การบญัชี 4,800        4,800 4,800

65 เชญิวิทยากรใหค้วามรู้เกี่ยวกับระบบบญัชกีารเงินภาครัฐบาล การบญัชี 2,500        2,500 2,500

66 สร้างซุ้มสวย อวยพรพี่ การบญัชี 3,000        3,000 3,000

67 แบง่ปนัรอยย้ิมใหน้้องสถานคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก การบญัชี 8,000        8,000 8,000

68 จิตอาสาพฒันาสถานท่ีส าคัญทางพทุธศาสนา การบญัชี 5,000        5,000 5,000

69 ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การบญัชี 15,860      15,860 15,860

70 เตรียมความพร้อมด้านภาษานร.นศ.สู่สถานประกอบการ คอมพวิเตอร์ 6,000        6,000 6,000

71 จิตอาสาพฒันาสร้างโปงุดินเทียมชว่ยชา้ง คอมพวิเตอร์ 10,000      10,000 10,000

72 ทดสอบมาตรฐานการใชค้อมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ 4,000        4,000 4,000

73 ท าบญุถวายภตัตาหารเพล คอมพวิเตอร์ 10,000      10,000 10,000

74 ประกวดโครงการวชิาชพี (Project) ตามหลักสูตร คอมพวิเตอร์ 3,000        3,000 3,000

75 ประกวดร้องเพลง และ Cover Dance คอมพวิเตอร์ 5,000        5,000 5,000

76 ประกวดส่ือส่ิงพมิพด้์วยคอมพวิเตอร์กราฟกิ คอมพวิเตอร์ 5,000        5,000 5,000

77 พัฒนาบคุลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คอมพวิเตอร์ 5,000        5,000 5,000

78 ศึกษาดูงานสถานประกอบการของ นร.นศ.ใหม่ คอมพวิเตอร์ 10,000      10,000 10,000

79 ส่งเสริมทักษะการสร้าง E-Portfolio คอมพวิเตอร์ 5,000        5,000 5,000

80 สวนปาุน่าอยู่ คอมพวิเตอร์ 3,360        3,360 3,360

81 อบรมการตัดต่อวดีีทัศน์ คอมพวิเตอร์ 3,500        3,500 3,500

82 อบรมคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพนัธพ์ีน่้อง คอมพวิเตอร์ 10,000      10,000 10,000

83 Big Cleaning Day สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ คอมพวิเตอร์ 3,000        3,000 3,000

84 แขง่ขนัทักษะชมรมวชิาชพีการโรงแรม การโรงแรม 7,000.00 7,000 7,000

85 เตรียมความพร้อมทักษะด้านการผสมเคร่ืองด่ืม การโรงแรม 7,000.00 7,000 7,000

86 ท าบญุเล้ียงพระชมรมวชิาชพีการโรงแรม การโรงแรม 0 0 0

87 พฒันาบคุลิกภาพส าหรับการบริการและมารยาท การโรงแรม 5,000.00 5,000 5,000

88 สานสัมพนัธฉ์นัท์พีน่้อง การโรงแรม 5,000.00 5,000 5,000

89 ศึกษาดูงานสถานประกอบการส าหรับ นร.นศ.ใหม่ การจัดการ 2,000.00 2,000 2,000



  

 

90 อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบา้นปอแดง) การจัดการ 2,000.00 2,000 2,000

91 กจิกรรม 5 ส การจัดการ 2,000.00 2,000 2,000

92 จิตอาสาพฒันาวดั การจัดการ 2,000.00 2,000 2,000

93 ฝึกอบรมวชิาการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพกัแรม งานกจิกรรม 154,500.00 154,500 154,500

94 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวนัภาษาไทยแหง่ชาติ ภาษาไทย 12,000.00 12,000 12,000

95 จิตอาสา รักษส์ะอาดใฝุธรรมะ ณ วดับงึแกว้ เทคนิคอตุฯ  - 0 0

96 น้องไหวพ้ี ่พีไ่หวต้อบ เทคนิคอตุฯ  - 0 0

97 เพิม่ศักยภาพกอ่นออกสถานประกอบการ เทคนิคอตุฯ  - 0 0

98 อาสาพฒันาโรงเรียนน้อง (โรงเรียนบา้นแท่น) เทคนิคอตุฯ 3,700 3,700 3,700

99 พฒันาแผนกเทคนิคอตุสาหกรรม เทคนิคอตุฯ  - 0 0

100 ศึกษาดูงาน แผนกเทคนิคอตุสาหกรรม เทคนิคอตุฯ  - 0 0

101 ส่งเสริมการพฒันาภาวะผู้น า เทคนิคอตุฯ  - 0 0

102 ส่งเสริมพฒันาการเรียนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ เทคนิคอตุฯ  - 0 0

103 อาสาพฒันาส่ิงแวดล้อมริมหนองกองแกว้ เทคนิคอตุฯ  - 0 0

104 English Song for English Today ภาษาองักฤษ  - 0 0

105 Languages Day ภาษาองักฤษ  - 0 0

106 คริสต์มาส และร่วมส่งท้ายปเีกา่ต้อนรับปใีหม่ ภาษาองักฤษ 10,000.00 10,000 10,000

107 ติดตามผู้เรียนท่ีออกกลางคันกลับคืนสู่ระบบ ครูท่ีปรึกษา 10,000      10,000 10,000

108 ติดตามผู้เรียนท่ียังไม่ได้วฒิุ ม.3, ม.6 และปวช.3 ครูท่ีปรึกษา 5,000        5,000 5,000

109 คัดกรองผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา 10,000      10,000 10,000

110 อบรมสร้างความตระหนักในหน้าท่ีแกค่รูท่ีปรึกษา ครูท่ีปรึกษา 40,000      40,000 40,000

111 วจิัยลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา 5,000        5,000 5,000

112 เย่ียมบา้นผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและติดตามผู้เรียน ครูท่ีปรึกษา 35,000      35,000 35,000

113 เปดิบา้นสายอาชพี (Open House) งานแนะแนว 100,000    100,000 100,000

114 จัดท าส่ือแผ่นพบั แนะแนวการศึกษาต่อ งานแนะแนว 12,000      12,000 12,000

115 ติดตามความพงึพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนว 5,000        5,000 5,000

*



  

 



  

 

116 ติดตามภาวะผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000        5,000 5,000

117 ปจัฉมินิเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000        5,000 5,000

118 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2562 งานสวัสดิการ 200,000    100,000 100,000 200,000

119 บริจาคโลหติ งานสวัสดิการ 1,000        1,000 1,000

120 ท าประกนัอบุติัเหตุหมู่ของนักเรียนนักศึกษา งานสวัสดิการ 450,000 450,000 450,000

121 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา ประจ าหอ้งพยาบาล งานสวัสดิการ 30,000 30,000 30,000

122 ติดต้ังพดัลมภายในโรงอาหาร งานสวัสดิการ 20,000 20,000 20,000

123 ขยายโอกาสการศึกษาวชิาชพี และพฒันาทักษะวชิาชพี

เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน กจิกรรม

พฒันารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชมุชน (Fix it Center)

 งาน

โครงการพเิศษ

750,000  * 750000  * 750000

124 อบรมวชิาชพีเคล่ือนท่ี โครงการพเิศษ 20,000 20,000 20,000

125 ส่งเสริมอาชพีส าหรับผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิาร โครงการพเิศษ 25,000 25,000 25,000

126 อาชวีะอาสาเทศกาลปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์ ป ี62 โครงการพเิศษ 106,000 43,000 63,000 106,000

127 พธิมีอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา 2561 งานทะเบียน 294,600 294,600 294,600

128 วนัส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ งานบริหารงาน 6,000 2,000 2,000 2,000 6,000

129 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร งานบริหารงาน 72,000      72,000 72,000

130 อบรมภาษาองักฤษใหบ้คุลากรวทิยาลัยฯ งานบุคลากร 30,000      30,000 30,000

131 พฒันาแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ งานบุคลากร 30,000      30,000 30,000

132 พฒันาองค์กร ปงีบประมาณ 2562 งานบุคลากร 500,000    500,000 500,000

133 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 งานวางแผน 4,000 4,000 4,000

134 ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการ ป ี2561 งานวางแผน 2,000 2,000 2,000

135 เงินอุดหนนุการหารายได้ระหว่างเรียนของนร.ท่ียากจน งานการค้า 80,000 80,000 80,000

136 อบรมการเขยีนแผนธรุกจิ งานการค้า 150,000 150,000 150,000

137 พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกนั 10,000 10,000 10,000

138 เตรียมรับการประเมิน สมศ. รอบ 4 งานประกนั 20,000 20,000 20,000



  

 

139 จัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าป ี2562 งานส่ิงประดิษฐ์ 120,000 120,000 120,000

140 พฒันาระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตภายในวทิยาลัย งานศูนย์ขอ้มูล 250,000 250,000 250,000

141 ลงนามความร่วมมือกบัสถานประกอบการ งานความร่วมมือ 30,000 30,000 30,000

142 สนับสนุนงานนโยบาย สอศ. งานวางแผน 105,000 105,000 105,000

143 ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์อาชวีศึกษา-เอสโซ 62 วทิยาศาสตร์ 30,000 30,000 30,000

144 สัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562 วทิยาศาสตร์ 10,000 10,000 10,000

145 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สาขาวชิาการโรงแรม การโรงแรม 10,000 10,000 10,000

146 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  2/2561 งานวดัผล 25,000 25,000 25,000

147 สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  1/2562 งานวดัผล 25,000 25,000 25,000

148 พฒันาความรู้ความสามารถด้านวชิาการ เพือ่เตรียมสอบV-NET งานวดัผล 10,000 10,000 10,000

149 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชวีศึกษา (V-NET) งานวดัผล 10,000 10,000 10,000

150 ประเมินมาตรฐานวชิาชพี งานวดัผล 5,000 5,000 5,000

151 เฝูาระวังการขาดเรียนเพื่อลดจ านวนผู้มีผลการเรียน ขร. งานวดัผล 3,000 3,000 3,000

152 เพิม่ประสิทธภิาพการวดัและประเมินผล งานวดัผล 3,000 3,000 3,000

153 ศึกษาและสัมนาการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 

ระบบทวภิาคีต่างประเทศ

งานทวภิาคี 6,000 3,000 3,000 6,000

154 ประชมุผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษากอ่นฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ

งานทวภิาคี 10,000 5,000 5,000 10,000

155 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน งานวดัผล 21,000 21,000 21,000

156 พฒันาบคุลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขยีนแผนการ

จัดการเรียนรู้ และวชิาการ

งานหลักสูตร 20,200 20,200 20,200

157 นิเทศการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร 3,000 3,000 3,000

158 นกัศึกษาฝึกซ้อมแขง่ขนัทักษะวิชาชพี ระดับอศจ.ขอนแก่น ชา่งเชื่อม 10,000 10,000 10,000

159 แขง่ขนัทักษะวชิาชพี สาขาวชิาเชื่อมโลหะ ชา่งเชื่อม 10,000 10,000 10,000

160 กจิกรรม 5 ส. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เทคโนคอม 0 0 0

161 แข่งขันทักษะวชิาชีพ ประกอบและติดต้ังโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เทคโนคอม 0 0 0

162 แข่งขันทักษะวชิาการ แผนกสามญัสัมพนัธ ์ปีการศึกษา 2562 สามญัสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163 Aviation Camp สาขาวชิาชา่งอากาศยาน ภายใต้

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศเฉพาะ

ทาง ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ชา่งอากาศ

ยาน

220,000 220,000 220,000

164 ฝึกอบรมหลักสูตรนายชา่งอากาศยาน 12 สถานี ภายใต้

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศเฉพาะ

ทาง ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ชา่งอากาศ

ยาน

300,000 300,000 300,000

165 ฝึกอบรมหลักสูตรนายชา่งอากาศยาน (จ้างผู้เชี่ยวชาญ) 

ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศ

เฉพาะทาง ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ชา่งอากาศ

ยาน

3,369,600 3,369,600 3,369,600

166 ศึกษาดูงานสาขาวชิาชา่งอากาศยาน ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมสถานศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศเฉพาะทาง 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562

ชา่งอากาศ

ยาน

68,830 68,830 68,830

167 ปรับปรุงหอ้งเรียน สาขาวชิาชา่งอากาศยาน ชา่งอากาศ

ยาน

100,000 100,000 100,000


