
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศกึษาธิการ 

     กันยายน 25๖๔



 
 

 

   ก 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

คํานํา 
  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2565 งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ พรอม
บุคลากรของสถานศึกษาไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 แบบมีสวนรวม โดยอาศัย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ,แนวนโยบาย รัฐบาล พรอมท้ังยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร กรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็น, กรอบคุณภาพสถานศึกษา 9 ประเด็น 25 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดและจุดเนนนโยบายตางๆ นํามาหลอม
รวมเปนแผนงานและโครงการ ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีมี ธรรมาภิบาล,มาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตลอดท้ังแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใหแผนงานและโครงการ เกิด
สัมฤทธิผล เกิดความคุมคา ประหยัด และเกิดประสิทธิผลตอเปาหมาย การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ตาม
ความมุงหมายของการปฏิบัติราชการ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 งานวางแผนและงบประมาณ 
 ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 กันยายน 256๔ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

         สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
    
 

ปรัชญา (Philosophy) 

“ความรูดี มีฝมือ ยึดถือคุณธรรม นําสังคม” 
 

    วิสัยทัศน (Vision) 

  “จัดการศึกษาสรางคนดีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีจิตสาธารณะบริการวิชาชีพสูสังคม” 
 

    พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาใหทุกคนเปนคนดี มีอัตลักษณลานนา สติรูคิด จิตสาธารณะทัศนคติทางบวก มีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาติ สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขมีความรักในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระกษัตริยทรงเปนประมุข  
          2. พัฒนาผูเรียนและผลิตผูสําเร็จการศึกษา ใหเปนผูมีทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 และ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนท่ีมีทักษะวิชาชีพ ตรงตามความตองการกําลังคนในยุคดิจิทัล 
          3. จัดการศึกษาใหผูเรียน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ท้ังภาคปกติ และระบบทวิภาคี ดวยหลักสูตร ท่ี
เหมาะสมทันสมัย ยืดหยุน สูสังคมแหงการเรียนรู  
          4. พัฒนาผูเรียน ใหเปนกําลังคนท่ีมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สรางความตระหนัก 
และจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางยังยืนตามแนวทาง
ศาสตรพระราชา และจิตสาธารณะ บริการวิชาชีพ และถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 
 5. พัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดวยบริหารจัดการสมัยใหม 
ทรัพยากรทุกดาน อยางธรรมาภิบาล สูองคกรแหงการเรียนรูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 
สามารถจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

อัตลักษณ 

“ทักษะดี มีฝมือ” 

 เอกลักษณ 

“ สรางคนดี มีจิตสาธารณะ บริการชุมชน” 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และ เอกลักษณ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

      

1. เปนสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ  เพ่ือตอยอดความตองการของชุมชน และทองถ่ินใน

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีสนองตอบความตองการของผูเรียนและชุมชนในระดับภาคเหนือตอนบน 

 2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน ทําใหสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาระบบบริหารงาน 
ดานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนาระบบการบริหารการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษาไดอยางดีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ สําหรับ
ผูบริหาร ครู บุคลากรสายสนับสนุน และผูเรียน ท่ีสามารถเรียกใชขอมูลไดทันเวลาและระบบการจัดการศึกษา
ท่ีทันสมัย 
 3. การพัฒนาคูมือ แนวทางดําเนินงานท่ีสามารถลดข้ันตอนในการบริหารงานทุกระดับเพ่ือนํามาใชใน
การควบคุมการบริหารงาน และประหยัดทรัพยากรในการดําเนินทําใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุมคา 
สงผลใหการทํางานรวดเร็วทันเหตุการณรองรับกับภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 4. พัฒนานักศึกษา ท้ังทางดานความรู ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ พรอมกับการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ชวยเหลือสังคม เม่ือสําเร็จการศึกษาก็เปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
            5. ควบคุมแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหใชงานไดอยางคุมคา โดยยึดถือหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาชวยบริหารทรัพยากรมาบูรณาการใชในกระบวนการเรียนการสอน ไดอยาง
เหมาะสมคุมคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

   1. สถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน พ.ศ. 2533 
  2. สถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. 2553 
  3. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2553 
  4. เปนศูนย Echo VE เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ไดฝกปฏิบัติและพัฒนาภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 
  5. เปนศูนย Fab Lab โรงประลองตนแบบวิศวกรรม ซ่ึงรวบรวมอุปกรณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม 
      ใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกทําการทดลองและลงมือสรางชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการ 
      เรียนรูและความภาคภูมิใจ  
  6. เปนศูนย Stem Education เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ไดเรียนรูและบูรณาการ การเรียนวิทยาศาสตร  
      เทคโนโลยวีิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เขาดวยกัน เพ่ือแกไขปญหาสรางสรรค นวัตกรรมใหมใน 
      ชีวิตประจําวัน   
  7. เปนศูนยทดสอบออนไลน หอง Smart Classroom     
  8. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย  
  9. มีจิตอาสาบริการชุมชนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

สวนท่ี 2 

                            ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ประวัติวิทยาลัยเทคนคิเชียงราย 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เปนสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ ปรัชญาของวิทยาลัย “ มุงสูมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ ” และไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑  เดิมชื่อโรงเรียนชางไมเชียงราย ตั้ งอยูเลขท่ี ๑๐๔๖  ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

๕๗๐๐๐ มีเนื้อท่ีจํานวนท้ังหมด ๒๗ ไร  ในชวงเริ่มตนเปดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาข้ันตน

หลักสูตร ๓ ป และขยายระดับการศึกษาข้ึนเปนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (มัธยมศึกษาปท่ี ๖ สาย

อาชีพ) เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๔๙๘  และในป ๒๕๐๒ กรมอาชีวศึกษาไดประกาศเปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรียนชางไมเชียงราย เปนโรงเรียนการชางไมเชียงราย  จากนั้นไดวิวัฒนาการมาโดยลําดับดังนี้ 

      - พ.ศ. ๒๕๐๔ เปดทําการสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกวิชาชางกอสราง 

      - พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาชางยนต 

      - พ.ศ. ๒๕๑๖ เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

      - พ.ศ. ๒๕๑๙ เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกวิชาชางกอสราง 

          ในวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปลี่ยนชื่อเปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยรวมโรงเรียนการชางเชียงรายและโรงเรียนอาชีวศึกษา เชียงรายเปนวิทยาลัย

เดียวกันโดยใหโรงเรียนการชางเชียงรายเปนวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาเขต ๑ และโรงเรียน

อาชีวศึกษาเชียงรายเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒ 

     - พ.ศ. ๒๕๒๐ เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางยนต 

     - พ.ศ. ๒๕๒๐ เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน     

      - พ.ศ. ๒๕๒๑ เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาชางไฟฟากําลังและแผนก

วิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

           ใน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งเปลี่ยนให วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

วิทยาเขต ๑ เปนวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒ เปนวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเชียงราย โดยแยกการบริหารออกจากกัน 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

       - พ.ศ. ๒๕๒๔ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 

       - พ.ศ. ๒๕๒๕ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรมเล็กทรอนิกส 

       - พ.ศ. ๒๕๒๗ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

       - พ.ศ. ๒๕๓๒ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

       - พ.ศ. ๒๕๓๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

       - พ.ศ. ๒๕๓๕ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางเทคนิคการผลิต 

       - พ.ศ. ๒๕๓๗ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

       - พ.ศ. ๒๕๓๘ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางโยธา 

       - พ.ศ. ๒๕๔๒ เปดทําการสอนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส 

      - พ.ศ. ๒๕๔๖ เปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Chiangrai Technical College 

ท่ีตั้งสถานศึกษา    เลขท่ี 1046 ถนนสนามบิน ตําบลเวียง  อําเภอเมือง รหัส 57000 

โทรศัพท       โทร. 053-713038 

โทรสาร       โทร. 053-711025 

เว็บไซต    www.ctc.ac.th 

อีเมลล   ctc@ctc.ac.th         

เนื้อท่ีของสถานศึกษา  26  ไร   3  งาน    83  ตารางวา     
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

1. ผูบริหาร 5 5 4 1 3 2

2. แผนกวิชาชางยนต 14 7 4 25 1 6 14 1 4 7 2 8

3. แผนกวิชาชางกลโรงงาน 7 2 3 12 3 9 2 1 3 5

4. แผนกวิชาชางโลหะการ 6 2 8 3 3 4 1 1

5. แผนกวิชาชางไฟฟากาลัง 16 6 2 24 9 12 1 4 8 2 1 8

6. แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส /เมคคาทรอนิกส 13 3 3 19 5 14 1 11 1 1 6

7. แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฯ 0

8. แผนกวิชากอสราง 5 3 8 16 0 16 4 1 11

9. แผนกวิชาโยธา 4 1 5 1 2 3 1

10. แผนกวิชาชางสถาปตยกรรม 2 2 1 1 1

11. แผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน 2 2 4 1 4 1 1 2

12. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 0 1

13. แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ 15 10 25 6 17 2 3 5 2 11

รวมครูทั้งหมด 90 21 35 146 1 38 94 0 2 22 35 20 8 51

14. ฝายสนับสนุนการสอน 1 2 4 45 52 1 27 25 1

รวมบุคลากรทั้งหมด 91 23 35 4 45 198 1 39 121 25 2 22 35 20 8 52
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

๑. ขา้ราชการ (ผูบ้ริหาร) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที ่

1 นายทวผีล แปงณีวงค 
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) 
ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป) 

ผูอํานวยการ 

2 นายสุรพงค สันติพงค ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป) 
  

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
และนักศึกษา 

3 นายนปตรี อินเรือง ปทส. (ชางไฟฟากําลัง)     
รป.ม. (รัฐศาสตร) 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

4 นายดนัย เก๋ียงแกว วทบ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

5 นางสาวกนษิฐา เบ็ญชา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

๒. ขา้ราชการ (ครู) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที ่

  แผนก / วิชา หนาที่พิเศษ 

6 นายวชิัย กงพลนันท 
คม. (การบริหารการศึกษา) 
อส.บ. (เทคนิคยานยนต) 

ชางยนต หัวหนาภาควิชา 
เทคโนโลยยีานยนต  

7 นายคํานึง ทองเกตุ คอ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) 
คอ.ม. (เคร่ืองกล) 
คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ชางยนต หัวหนางาน 
อาชีวศึกษาบัณฑิต 

8 นายเกรียงไกร อนุจารี คม. (การบริหารการศึกษา) 
ปทส.( เทคนิคยานยนต 

ชางยนต ผูแทนฝายแผนงาน 
และความรวมมือ 

9 นายปฏิพัทธ ธะนะหมอก 
คม.(การวิจัย&ประเมินผล
การศึกษา) 
ปทส.( เทคนิคยานยนต) ชางยนต 

  

10 นายอรรณพ คําฝน 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
ปทส. (เทคนิคยานยนต) 

ชางยนต 
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11 นายอธิรัช วงคแสง คอ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต  
12 นายสมชาย สมณะ ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพื่อการ

พัฒนา) 
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถายวสัดุ) 

ชางยนต  

13 นายสงิหคราน จินะเขียว ค.อ.ม.(เคร่ืองกล) 
ปทส. (เทคนิคยานยนต) 

ชางยนต หัวหนางานพัฒนา
ยุทธศาสตร ฯ 

14 นายสรรเพชญ สุขรัตน ค.ม.(การวิจัย&ประเมินผล
การศึกษา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ชางยนต หัวหนางานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

15 นายคชานนท พงษธัญการ ค.ม.(การวิจัย&ประเมินผล
การศึกษา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ชางยนต หัวหนางานแนะแนว
อาชีพและจดัหางาน 

16 นายเกษม ดอนชัย กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
อส.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ชางยนต หัวแผนกวิชาชางยนต 

17 นายอุทัย เทพสุรินทร ปทส.(เทคนิคยานยนต) ชางยนต  
18 น.ส.วินิทร อนันตกูล คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต  
19 นายริน ยาวิชัย คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต  
20 นายสาคร นามวฒัน กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 

คอ.บ.(วิศวกรรมอุต ฯ ) 
ชางกลโรงงาน หัวหนาแผนกวิชา 

ชางกลโรงงาน 
21 นายสุรชัย แซตั้น วศ.ม.(วิศวกกรรมการจัดการ) 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ชางกลโรงงาน หัวหนางานวัดผล 

และประเมินผล 
22 นายธนิต เชื้อเมืองพาน คอม.(เคร่ืองกล) 

คอบ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ชางกลโรงงาน หัวหนางานสงเสริม

ผลิตผลการคา ฯ 
23 นายมารุต มูลคํา ศษ.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชางกลโรงงาน หัวหนางานปกครอง 

24 นายนะท ี จากุญชร คอบ. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชางกลโรงงาน หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

25 นายทศพล ชัยตันตระกูล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

ชางกลโรงงาน  

26 นายนท ี จงเจตด ี คอบ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ชางกลโรงงาน  
27 นายพิคิด ดวงมาลา วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
โลหะการ  

28 นายวิเชียร พุทธา คอ.ม.(เคร่ืองกล) 
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

เชื่อมโลหะ  

29 นายเกษม รัตนธรรมทอง ปทส. (เชื่อมและประสาน) เชื่อมโลหะ  
30 นายธีระพงษ จันฟอง คอ.ม.(เคร่ืองกล) 

คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
เชื่อมโลหะ หัวหนาแผนกวิชา 

ชางเชื่อมโลหะ 
31 นายสมเพชร เรือนสิทธิ์ ปทส. (เชื่อมและประสาน)  เชื่อมโลหะ   
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32 นายศเจสต จาตระกูล คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เชื่อมโลหะ 
33 นายเสกสรร คําวงษา คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) เทคนิคอุต ฯ หัวหนาแผนกวิชา 

เทคนิคอุตสาหกรรม 
34 นายคมกริช แสงสุรินทร ค.อ.ม.(ไฟฟา) 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
วิชาไฟฟา หัวหนาภาควิชา 

เทคโนโลยไีฟฟา  
35 นายพุทธรักษ แสงก่ิง ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) วิชาไฟฟา   
36 นายวบิูลย สมศักดิ์ ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) วิชาไฟฟา   

37 นายวีระเดช จองสุรียภาส 
ปทส.(ไฟฟากําลัง) 
ค.อ.ม.(ไฟฟา) 

วิชาไฟฟา 
  

38 นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิชาไฟฟา หัวหนางาน 
พัฒนาหลักสูตร ฯ 

39 นายปริญญา สีชุมภู ว.ศ.ม (วิศวกรรมพลังงาน) 
ค.อ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วิชาไฟฟา 

หัวหนางาน 
วางแผนและงบประมาณ 

40 นายศาสตรพล ชลประทาน คอ.ม.(ไฟฟา) 
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิชาไฟฟา  

41 นายธนกร เลิศสกุณี ศษ.ม.(อาชีวศึกษา) 
ปทส.(ไฟฟากําลัง) วิชาไฟฟา 

หัวหนางานอาคาร ฯ 

42 นายบัญญัต ิ พรมเลข คอ.ม.(ไฟฟา) 
คอบ.(ไฟฟากําลัง) วิชาไฟฟา 

หัวหนางานอาชีวศึกษา 

43 นายพิเชต คันธะ คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) วิชาไฟฟา  
44 นายธนิศร พันธุประยูร วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
 

วิชาไฟฟา หัวหนางานวิจัย ฯ  

45 นายฉัตรชัย กาญจนสนุทร 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
คษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิชาไฟฟา 
หัวหนางานทะเบียน  

46 นายชัชวาล โคตะบุตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)  วิชาไฟฟา  

47 นายเฉลิมชยั บุญทะวงศ 
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
คษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

วิชาไฟฟา 
  

48 นายเฉลิมพล ตามวงค คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
 

วิชาไฟฟา หัวหนาแผนกวิชา 
ชางไฟฟา 

49 นางมลิวัลย กองรัตน คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) วิชาไฟฟา  
50 นายจักรี จันทสร กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 

คอ.บ.(ไฟฟาสื่อสาร) 
อิเล็กทรอนิกส 

 

51 นายภัธนา มูลมณี ค.บ.(คอมพิวเตอร) อิเล็กทรอนิกส  

52 นายถนอม เปงแกว คอ.บ.(ไฟฟาสื่อสาร) อิเล็กทรอนิกส  

53 นายสมชาต ิ แสนธิเลิศ คอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา ฯ ) 

อิเล็กทรอนิกส  

54 นายอนุรักษ สุขสัก คอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
คบ. (เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส) 

อิเล็กทรอนิกส 
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55 นายณรงค บรรณเลิศ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

คอบ.(อิเล็ก & คอมพิวเตอร) 
อิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชา 

เมคคาทรอนิกส 
หัวหนางานศูนยขอมูล ฯ 

56 นายชูชาต ิ กุลทวม ปทส.(ไฟฟาสื่อสาร)  อิเล็กทรอนิกส  
57 นางวนัเฉลิม ตันพฤทธิ

อนันต 
ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบ) 
ศศ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

อิเล็กทรอนิกส หัวหนางาน
ประชาสัมพนัธ 

58 นายจิรายุส อินเทพ ค.อ.ม.(ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส) 
วท.บ.(โทรคมนาคม) 

อิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส 

59 นางดวงใจ ปริปุณณากร คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
  

อิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร 

60 นายวิทยา เขียวสวัสดิ ์ ปทส.(ไฟฟาสื่อสาร) อิเล็กทรอนิกส หัวหนางานประกัน ฯ 

61 นายฐปน เกาะแกว วท.บ.(เทคโนโลยีออิเล็ก ฯ)  อิเล็กทรอนิกส  
62 นางสาวสุปรียา ทาเกิด ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง หัวหนางานความรวมมือ 
63 นางสาวมัทนา เมืองมูล 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ชางกอสราง หัวหนาแผนก 

วิชาชางกอสราง 
64 นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ ์ ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง หัวหนางานพัสด ุ

65 วาที่ รต ไพรัตน ขุนคํา คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง  

66 นายธนพงศ เกษมวงศ วศบ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง ชวยราชการ 
67 นายวฒันาวุฒ ิ อัมมวรรธน วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

 
ชางโยธา หัวหนาแผนกวิชา 

ชางโยธา 
68 นางสาวกาญจนา อุตราช ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางโยธา  

69 นายเกียรติศักดิ ์ สุนทร ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางโยธา  
70 นางสาวพิมพไิล สวางทติย คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางโยธา  

71 นางพนัดดา กิติศรี คอ.บ.(สถาปตยกรรม) สถาปตยกรรม หัวหนาแผนกวิชา
สถาปตยกรรม 

72 นายสุรเชษฐ อรชุน คอ.บ.(สถาปตยกรรม) สถาปตยกรรม  
73 นายคณาธิป ทะจันทร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปทส.(เชื่อมและประสาน) 
เทคนิคพื้นฐาน หัวหนางานแผนก 

วิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
74 นายคมสนัต จันตา ปทส.(เชื่อมและประสาน) เทคนิคพื้นฐาน หัวหนางานโครงการ

พิเศษ 
75 นางพฒันา ทองเกตุ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา) 
คณิตศาสตร หัวหนางานสวัสดิการ ฯ 

76 นางสุมาล ี คําศรีสุข กศ.ม.(คณิตศาสตร) 
วม.บ.(เกษตรศาสตร) 

ธุรกิจ  



 
 

 

   13 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

77 นายสทิธิกร ศิลปรัศมี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ  

78 น.ส.ณภลินชนก ไชยประเสริฐ วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
คบ.(คณิตศาสตร) 

คณิตศาสตร หัวหนางานบัญช ี

79 นางสายฝน ใจคํา คบ.(ภาษาไทย) วิชาภาษาไทย หัวหนาแผนกวิชาสามัญ 

80 นางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ กศ.บ.(คณิตศาสตร) คณิตศาสตร หัวหนางานบริหารทั่วไป 

81 นายเจนณรงค เนื่องหลา ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศศ.บ.(พลศึกษา) 

พลศึกษา หัวหนางานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 

82 น.ส.รวินทนิภา วงษาฟ ู ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ หัวหนางานบุคลากร 
83 น.ส.เบญจมาศ ศรีสุข ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ หัวหนางานศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 
84 นางนนทนารี จับใจนาย คบ.(ภาษาไทย) 

 
สังคมศึกษา หัวหนาศูนยวิทยบริการ

และหองสมุด 
85 น.ส.จรวยพร จําปาปน ศษ.บ.(ภาษาไทย) ภาษาไทย  

86 นายปริชญ ปุณณพัฒนโสภณ ร.บ.(การเมืองการปกครอง) 
 

สังคมศึกษา หัวหนางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

87 นายคมกริช ปนคํา คบ.(สังคม) สังคมศึกษา  
88 น.ส.พวงผกา เมถิน กษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ศศ.บ.(ศิลปกรรมนิเทศศิลป) 
สถาปตยกรรม หัวหนางานสื่อการเรียน

การสอน 
89 น.ส.กรณัฏร ตาแปง กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ  

90 น.ส.โชติพชั ดีแกว ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ  

 

๓. ขาราชการ ( ก.พ. ) 
1 นางแสงทอง     หวังระบอบ บธบ.(การบัญชี) หัวหนางานการเงิน 
 

๔. พนักงานราชการ 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที ่

  แผนกวิชา หนาที่พิเศษ 

1 วาที่รอยตรี
มนตรี 

มวงวงษ คม.(วิจัยและประเมนิ ฯ) 
ปทส.(เทคนิคชางยนต) 

ชางยนต  

2 นายธนรักษ วิชัยสบื คอ.ม.(เคร่ืองกล) 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการ
จัดการอุตสาหกรรม) 

ชางยนต  

3 นายอิศรพงษ วงคเคา คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต  

4 นายขวัญชัย หัตถกอง วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต   

5 นายอดิเรก วิรัตน คอ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) ชางยนต   



 
 

 

   14 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
6 

 
นายเกียรติชัย 

 
ทําของด ี

 
คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

 
ชางยนต 

 

7 นายยุทธนา บุญยวง คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ชางยนต  
8 นายสุรัตน ทําจริงจัง วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ชางกลโรงงาน  
9 นายธีรวฒัน พลตื้อ อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหการ) ชางกลโรงงาน  
10 นางไพลนิ คาโค คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง  
11 นายจรินทร ตาน ี คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง  

12 นายวนัเฉลิม มั่นเหมาะ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ชางกอสราง  
13 นายนพรัตน งามพอง ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

ค.อ.ม.(ไฟฟา) 
ไฟฟากําลัง  

14 นายพฒันพงษ วรโภชน คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ไฟฟากําลัง   
15 นายชูชาต ิ มวงโกสัย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ไฟฟากําลัง   
16 นายสามารถ สุขสถิตย ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ไฟฟากําลัง   
17 นายพิพฒัน         วงคจักร คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ไฟฟากําลัง   
18 นายเฉลิมวฒุิ       ดวงสุข คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ไฟฟากําลัง   
19 นายชาติธน ู จะเรียมพันธ อส.บ.(เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 

ค.อ.ม.(ไฟฟาสื่อสาร) 
อิเล็กทรอนิกส  

20 นายธีระพงศ มหาวรรณ วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็ก ฯ) อิเล็กทรอนิกส  
21 นายวนิัย สมศักดิ์ ค.อ.ม. (ไฟฟาสื่อสาร) 

คอ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กฯ 
อิเล็กทรอนิกส  

22 นายนิรันดร ชัยชนะพงษ บธ.บ. (การบัญชี)  งานพสัด ุ
23 นางวชัราภรณ ปนตาสาร บธบ.(คอมพิวเตอร)  อศจ. 
      

๕. ลูกจางประจํา 
1 นายขวัญใจ           เวียงปตต ิ ม.6 นักการ 
2 นายเกษ               คําตุย ม.6 ขับรถยนต 
3 นายศักดิ์              งามแสง ม.3 ขับรถยนต 
4 น.ส.ปทมาภรณ      หอมร่ืน ปวส. งานการเงนิ 
      
 

๖. ลูกจางชั่วคราว (ทําหนาที่สอน) 
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที ่

  แผนก / วิชา หนาที่พิเศษ 

1 น.ส.กนกวรรณ บุญลอม สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถาปตยกรรมภายใน) 

ชางกอสราง  

2 นายชาตรี อินตะอดทน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนง
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) 

ชางกอสราง  

3 นายชานนท ใจมั่น ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ
(วิศวกรรมโยธา) 

ชางกอสราง  

4 น.ส.กมลชนก ดวงทอง ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ ชางกอสราง  



 
 

 

   15 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

(วิศวกรรมโยธา) 

5 นายทศพร นามวงค วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) 

ชางกอสราง  

7 นายชาติตะกานต   ใจเขียว ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) 

ชางกอสราง  

8 
น.ส.กนกวรรณ แกวมณี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา) ชางโยธา  

9 
นายธวชัชัย ดวงสุภา เทคโนโลยีบัณฑิต   (เทคโนโลยี

ยานยนต) ชางยนต  

10 
นายสนุทร ปญญาวชิา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(วิศวกรรมอุตสาหการ) เทคนิคพื้นฐาน  
11 นายธนกฤต รัตนธรรมทอง ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ

(วิศวกรรมการผลิตและอุตสา
หการ) 

เทคนิคพื้นฐาน  

12 นายนพดล ราชลาํ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชางกลโรงงาน  

13 นายณัฐวฒุ ิ ใจอาย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชางกลโรงงาน  

14 นายศราวฒุ ิ อิสระชาญพานชิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

ชางกลโรงงาน  

15 นายจักรพงษ กลิ่นหอม ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชางเชื่อม  

16 นายปญญา วชิรอาภา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟา) 

ชางไฟฟา  

17 นายชลธิต ฮาวบุญปน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม) 

ชางอิเล็กทรอนิกส  

18 นายทรงชัย ธรรมสอน ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม) 

ชางอิเล็กทรอนิกส  

19 นายวิษณ ุ สิงคะราช ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม) 

ชางอิเล็กทรอนิกส  

20 น.ส.ชัญญาอิษธิมนต   ปงสุแสน ครุศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) วิชาวิทยาศาสตร  
21 น.ส.นาคสุรีย แสงแกว วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟสิกส

ประยุกต) 
วิชาวิทยาศาสตร  

22 นายธีรพงษ คํานอย ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) วิชาพลศึกษา  
23 นายฉัตรณรงค วรรณสาร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) วิชาพลศึกษา  
24 น.ส.สิรินทร มงคลสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) วิชาธุรกิจ  
25 นางณัฐธภา วงศแกว ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการ

ท่ัวไป) 
วิชาธุรกิจ  
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26 นางจฬุาลักษณ สุขรัตน ครศุาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษ  
27 นายปริญ สุวรรณปราการ ครศุาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิชาภาษาอังกฤษ  
28 น.ส.ชนนัทภรณ รูปะวิเชตร ครุศาสตรบัณฑติ (สังคมศึกษา) วิชาสงัคม  
29 น.ส.ปุณยภา คิดด ี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การสอน

ภาษาจีน) 
วิชาภาษาจนี  

30 นายวชิรวิทย แสงสุรินทร วศบ.(วิศวกรรมไฟฟา) ชางไฟฟา  
31 นายศุภโชค นันทะชาต ิ คบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ชางยนต  
32 น.ส.ณิชกมล โนส ี คบ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ชางเชื่อม  

๗. ครูตามโครงการครูผูทรงคุณคา 
๑ นายอภิชาต ณ พิกุล วทบ.(ธรณีวิทยา) 

ศศ.ม.(วิจัยพัฒนาและการ
จัดการ(Diploma of 
Envt.Sc.in Japan) 

  

 

๘. ลูกจางช่ัวคราว (ทําหนาท่ีธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีงาน 

1 นางพรพิรุณ ดวงมาลา ศศ.บ.( การจัดการท่ัวไป) เจาหนาท่ีงานบุคลากร 
2 นางภารดี วงศใหญ ศศบ.(นิเทศศาสตร) เจาหนาท่ีงานบุคลากร 
3 นางสาวธมนภัทร ราชคมน ปวส.(เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ) เจาหนาท่ีงานสารบรรณ 
4 นางสาวสกุณรัตน หัตถผะสุ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานสารบรรณ 
5 นางสาวพรนิภา จันทะคุณ บธ.บ.( การบัญชี) เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
6 นางสาวณัฐรดา บุญทะวงศ ปวส.(การตลาด) เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
7 นางสาวทิพวรรณ แกวจันทร  ปวส.(การบัญชี) เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
8 นางสาวสมฤทัย หม่ันไร บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานธุรการ (งานสถาบัน) 

9 นางสาวรุงอรุณ งานจัตุรัส  คอบ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ฯ เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 
10 นางจันทนา คําวงษา ปวส. (บัญชี) เจาหนาท่ีงานบัญชี 
11 นางสาวณิชกานต ติ๊ปกรณ บธ.บ. (การบัญชี) เจาหนาท่ีงานการเงิน 
12 นางสาวเมสิรญา ราชลํา บธ.บ. (การบัญชี) เจาหนาท่ีงานการเงิน 
13 นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
14 นางสาวกมลฉัตร ปนอินแปง คบ.(ภาษาไทย)  เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
15 นางธิดาภรณ สิมารักษ ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) เจาหนาท่ีงานกิจกรรมฯ 
16 นางสาวรัตนา จันทะแฝก ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) เจาหนาท่ีงานสวัสดิการ 
17 นางสายทิพย สุรินทร คบ. (การศึกษานอกระบบ) เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
18 นางเกศริน เหรียญแกว ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานโครงการพิเศษ 
19 นางสาววิภาดา บุญสูง  ปวส.(การบัญชี) เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพฯ 
20 นางสาวโศธิดา ศิริอํานวยศิลป บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) เจาหนาท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
21 นายเมธี มหาวงศนันท ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลฯ 
22 นางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธุ ศศ.บ.( การจัดการท่ัวไป) เจาหนาท่ีงานทวิภาคี 
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23 นางสาวใจสมร โสภารัตน ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) เจาหนาท่ีงานวัดผล 
24 นางสาวธิดารัตน เชียงโส บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานสื่อ 
25 นางสาวธัญรัตน พรมมา บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) เจาหนาท่ีงานหลักสูตร 
26 นางพิกุณ บั้งเงิน รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) เจาหนาท่ีงานหองสมุด 
27 นางสุพร เตวา บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) เจาหนาท่ีงานหองสมุด 
28 น.ส.สุนาร ี อินไชย คบ.(สังคม)  เจาหนาท่ีงานสื่อ 
29 นายนพดล ศักดิ์สุริยา  วศบ.(ระบบวัดคมุ) เจาหนาท่ีประจําหอง Fab lab 

30 นางสาวญาณิศา ตรีรัตน 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อม.(การแปลและการลาม) เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษา,EchoVE 
31 นายคนองฤทธิ์ ธนารัตน ปวส.(เทคนิคยานยนต) พนักงานขับรถยนต 
32 นายรุงโรจน รัตนจันทร ปวส.(การตลาด) พนักงานขับรถยนต 
33 นางมณี ชุมภูศรี ปวส.  (เลขานุการ) นักการภารโรง 
34 นายชูชีพ เซ็งแซ ม.3 นักการภารโรง 
35 นายอํานาจ กุลดี ม.6 นักการภารโรง 
36 นายประยงค กันสม ม.3 นักการภารโรง 
37 นายสมัคร ใจเงิน ม.6 นักการภารโรง 
38 นายสมพร กาฬเกตุ  ม.3 นักการภารโรง 
39 นายอดุลย คําแขก ม.3 ยามรักษาความปลอดภัย 
40 นายสมใจ อินขลิบ ม.3 ยามรักษาความปลอดภัย 
41 นายธนพนธ มาสแสง ม.6 ยามรักษาความปลอดภัย 
42 นางซอย ศรีโยยา ม.6 พนักงานทําความสะอาด 
43 นางสาวอิสยาห    ดวงพรสกุล ป.6 พนักงานทําความสะอาด 
44 นางสาวพิมพนภา  แซมู ป.6 พนักงานทําความสะอาด 
45 นางสาวชนนพร ไชยชมภู ม.6 พนักงานทําความสะอาด 
๔๖ นางเพ็ญประภา เมืองมูล ป.6 พนักงานทําความสะอาด 
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2/256๔ (ปปจจุบัน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 256๔ 
              
              ประเภทวิชา/สาขา 
                      รวมทั้งส้ิน 

นักเรียน/นักศึกษาประจําป พ.ศ. 256๔                       
    รวม ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี 

ปวช.
1 

ปวช.
2 

ปวช.
3 

ปวส.1 ปวส.2 ปท่ี 1 ปที่ 2 

สา
ยต

รง
 

ม.
6 

ทวิ
ภา

คี 

สา
ยต

รง
 

ม.
6 

ทวิ
ภา

คี 

   
3,1๙๓ 

1. ประเภทวิชาชางยนต 
 - สาขาวิชายานยนต/งานยานยนต 
 - สาขาวิชายานยนต/งานยานยนต (MEP) 
 - สาขาวิชายานยนต/งานยานยนต (ทวภิาคี) 
 - สาขาวิชายานยนต/งานเทคนิคยานยนต 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต/งานเทคโนโลยียานยนต 

 
130 

 
132 

 
109 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
373 

45 43 19 - - - - - - - - 105 

47 26 21 - - - - - - - - 73 

- - - 37 56 42 39 85 54   356 

- - - - - - - - - 2๐ 2๐ ๔0 

2. ประเภทวิชาชางกลโรงงาน 
 - สาขาวิชาชางกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 
 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเคร่ืองมือกล 
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/งานติดต้ังและบํารุงรักษา 

 
87 

 
95 

 
54 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
244 

- - - 21 35 0 8 33 - - - 41 

- - - 13 13 - 16 18 - - - 34 

3. ประเภทวิชาชางเชื่อมโลหะ 
 - สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ/งานผลิตภณัฑ 
 - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ/งานเทคโนโลยีงานเชื่อมและ 
   ขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะ 

 
20 

 
29 

 
17 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
75 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9 

 
6 

 
20 

 
5 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 

4. ประเภทวิชาชางไฟฟากําลัง 
 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง/งานไฟฟากาํลัง 
 - สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง/งานเคร่ืองทําความเย็นและ 
   ปรับอากาศ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา/เทคโนโลยไีฟฟา 

 
135 

 
130 

 
112 

 
94 

 
91 

 
- 

 
74 

 
72 

 
- 

 
- 

 
- 

 
664 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
- 

 
- 

 
4 

 
 

 
- 

 
6 

         2๐ ๑๗ ๔๗ 

5. ประเภทวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนกิส/งานอิเล็กทรอนิกส 
 - สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนกิส/งานอิเล็กทรอนิกส 
   อุตสาหกรรม 
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส/งานเมคคาทรอนิกส 
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต/ 
   งานเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/งานระบบเครือขาย 

 
75 

 
100 

 
70 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
270 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28 

 
12 

 
20 

 
30 

 
17 

 
- 

 
- 

 
- 

 
94 

- - - - - -  - - - -  

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 5 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10 

- - - - 21 - - 19 - - - 38 

6. ประเภทวิชาชางกอสราง 
 - สาขาวิชาชางกอสราง/งานกอสราง 
 - สาขาวิชาโยธา/งานโยธา 
 - สาขาวิชาสถาปตยกรรม/งานสถาปตยกรรม 

 
136 

 
122 

 
87 

 
45 

 
42 

 
20 

 
38 

 
44 

 
- 

 
- 

 
- 

 
495 

- - - 44 88 - 44 88 - - - 264 

32 30 21 - - - - - - - - 81 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 256๕ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ท่ี 
ระดับ ระบบ 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผนรับ 

การศึกษา การศึกษา 256๕ 

1 ปวช ปกติ ชางยนต ยานยนต 120 

2 ปวช MEP ชางยนต ยานยนต  40 

3 ปวช ทวิภาคี ชางยนต ยานยนต 20 

4 ปวช ปกติ ชางกลโรงงาน เครื่องมือกล 120 

5 ปวช ปกติ ชางเช่ือมโลหะ ผลิตภณัฑ 40 

6 ปวช ปกติ ชางไฟฟากําลัง ไฟฟากําลัง 120 

7 ปวช ปกติ ชางอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส 120 

8 ปวช. ปกติ ชางเมคคาทรอนิกส เมคคาทรอนิกส 20 

9 ปวช ปกติ ชางกอสราง กอสราง 120 

10 ปวช ปกติ สถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม 40 

11 ปวช. ปกติ ชางเทคนิคคอมพิวเตอร เมคคาทรอนิกส 40 

          800 

      

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ท่ี 
ระดับ ระบบ 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผนรับ 

การศึกษา การศึกษา 256๕ 

1 ปวส. ปกติ เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต 40 

2 ปวส. ปกติ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 20 

3 ปวส. ปกติ เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบํารุงรักษา 20 
4 ปวส. ปกติ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือม 20 

5 ปวส. ปกติ ไฟฟา ไฟฟากําลัง 80 

6 ปวส. ปกติ อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 40 

7 ปวส. ปกติ เมคคาทรอนิกสและหุนยนต เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 20 

8 ปวส. ปกติ ชางกอสราง กอสราง 40 

9 ปวส. ปกติ โยธา โยธา 40 

          320 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ม.6 

 

ท่ี 
ระดับ ระบบ 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผนรับ 

การศึกษา การศึกษา 256๕ 

1 ปวส. ม.6 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต 80 

 2 ปวส. ม.6 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 80 

 3 ปวส. ม.6 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือม 20 

 4 ปวส. ม.6 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบํารุงรักษา 20 

 5 ปวส. ม.6 ไฟฟา ไฟฟากําลัง 80 

 6 ปวส. ม.6 อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 20 

 7 ปวส. ม.6 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรระบบเครือขาย 20 

 8 ปวส. ม.6 เมคคาทรอนิกสและหุนยนต เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 20 

 9 ปวส. ม.6 ชางกอสราง กอสราง 40 

 10 ปวส. ม.6 โยธา โยธา 80 

          460 

      

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี 

 

ท่ี 
ระดับ ระบบ 

สาขาวิชา สาขางาน 
แผนรับ 

การศึกษา การศึกษา 256๕ 

1 ปวส. ทวิภาคี เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต 80 

 2 ปวส. ทวิภาคี ไฟฟา ไฟฟากําลัง 20 

 3 ปวส. ทวิภาคี เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 20 

 4 ปวส. ทวิภาคี ชางกอสราง กอสราง 20 

          140 

       

ระดับปรญิญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต 

 

ท่ี 
ระดับ ระบบ 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

การศึกษา การศึกษา 256๕ 

1 ทลบ. ทวิภาคี เทคโนโลยียานยนต 20 

 2 ทลบ. ทวิภาคี เทคโนโลยีไฟฟา 20 

      40 
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หนวย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  ปริญญาตรี  รวมผลผลิต

1.โครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.โครงการพัฒนา

รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ

ศูนยซอมสราง

เพื่อชุมชน (Fix it

 Center)

3.โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

ผูเรียน

อาชีวศึกษาใน

การเปน

ผูประกอบการ

4.โครงการ

ผลงานวิจัย

เพื่อถายทอด

เทคโนโลยี

5.โครงการ

อาชีวะ

อาสาพัฒนา

6.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู

คุณภาพ

มาตรฐาน

7.โครงการ

สนับสนุน

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการ

สอน-โควิด

8.โครงการพัฒนา

ความรวมมือ

อาชีวศึกษาสู

มาตรฐาน

นานาชาติ

9. โครงการ

อาชีวะตาน

ยาเสพติด

10.โครงการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

เพื่อสนอง

พระราชดําริ

11.

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรม

พืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

12.

โครงการ

จัดหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพื่อคืนครู

ใหนักเรียน

13.โครงการ

เรง

ประสิทธิภาพ

การสอนครู

อาชีวศึกษา

14.โครงการ

จางครู

วิชาชีพเพื่อ

ทรงคุณคา

15.โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพครู

และบุคลากร

อาชีวศึกษา

16. โครงการ

ลูกเสือชอ

สะอาด

 รวมโครงการ

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน) -        5,824,020     -            -             5,824,020  -                        -                     -                     -                -              -                 -                -                      -               -               -              -              -                -                -                -                 5,824,020           

 - งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,614,620     

 - งบดําเนินงาน 209,400       

2.แผนยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา -        -                  -            -             -               11,085,450         -                     -                     -                -              -                 -                -                      -               -               -              -              -                -                -                11,085,450   11,085,450         

 - งบเงินอุดหนุนทั่วไป 11,085,450         -              -                 -                -                      -               -               -              -              -                

3.แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย -        1,200,000     -            -             1,200,000  -                        -                     -                     -                -              -                 -                -                      -               100,000     10,000      235,200    379,200      119,000      -                -                843,400       2,043,400           

  - งบดําเนินงาน 1,200,000     

 - งบรายจายอื่น -               100,000     10,000      235,200    379,200      119,000      

4.แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู -        -                  -            -             -               -                        517,500           -                     97,000       -              -                 397,000      20,000              -               -               -              -              -                -                147,600      -                1,179,100     1,179,100           

   งบอุดหนุนทั่วไป 97,000       

 - งบดําเนินงาน 380,000      

 - งบรายจายอื่น 517,500           -              -                 17,000        20,000              -               -               -              -              -                147,600      

5.แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมสูสากล
190,000          190,000       

 งบรายจายอื่น 190,000          

6.แผนงานบูรณาการปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด -        -                  -            -             -               -                        -                     -                     -                -              -                 -                -                      20,000      -               -              -              -                -                -                20,000         20,000                

 - งบรายจายอื่น -              -                 -                -                      20,000      -               -              -              -                

7.แผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20,000        20,000         20,000                

 งบรายจายอื่น 20,000        

รวมทั้งสิ้น -        7,024,020     -            -             7,024,020  11,085,450         517,500           190,000          97,000       -              -                 397,000      20,000              20,000      100,000     10,000      235,200    379,200      119,000      147,600      20,000        13,337,950   20,171,970          

สวนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายการคาใชจาย/

รายจายตามงบประมาณ
 รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต โครงการ

 3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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หนวย : บาท

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น

 เฉพาะทาง  

   Fixit       

อื่น ๆ

 รวม

     อุดหนุน     

จัดการเรียนการ

สอน

อุดหนุน

กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน

    อุดหนุน   

 หนังสือเรียน

    อุดหนุน    

อุปกรณการ

เรียน

       อุดหนุน 

    

เครื่องแบบ

นักเรียน  รวม

รวมแผนการจายทั้งสิ้น       54,760,130       969,000    6,604,000     100,000    1,000,000   8,693,000       11,570,000      1,691,000     3,560,000         818,800     1,602,000    24,853,570     20,430,659          104,629,488

งบบุคลากร 54,760,130      -               54,760,130 -                 -                -                  -                5,611,770     1,870,590     62,242,490           

เงินเดือนขาราชการ    43,186,016.33 -                -             -               -                    -                -                  -                -                 -                  43,186,016           

เงินวิทยฐานะ     3,692,400.00 -                -             -               -                    -                -                  -                -                 -                  3,692,400             

คาจางลูกจางประจํา     2,040,097.20 -                -             -               -                    -                -                  -                -                 -                  2,040,097             

คาตอบพนักงานราชการ     5,841,616.91 -                -             -               -                    -                -                  -                -                 -                  5,841,617             

คาจางชั่วคราว -                -             -               -               5,611,770        -                -                  -                5,611,770     1,870,590      7,482,360             

 งบดําเนินงาน -                    969,000      6,604,000   100,000    1,000,000   8,693,000  11,570,000      1,691,000     3,560,000    818,800        1,602,000    19,241,800   18,560,069   42,386,998.00      

        - คาตอบแทน -                3,200,000   40,000     -               3,240,000   5,386,000        -                 -                -                  -                5,386,000     3,562,000      12,250,400.00     

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 200,000      10,000     -               210,000     -                    -                -                  -                -                 100,000        310,000               

เงินคาสอนพิเศษ -                3,000,000   30,000     -               3,030,000   4,000,000        -                -                  -                4,000,000     3,000,000      10,030,000           

เงินคาครองชีพ -                -               -               1,386,000        -                -                  -                1,386,000     462,000        1,848,000             

คาเชาบาน (ขั้นต่ํา) 62,400            -                -             -               62,400       -                    -                -                  -                -                 -                  62,400                 

สวนที่ 3

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายการคาใชจาย/

รายจายตามงบประมาณ

โครงการเรียนฟรี 15 ป

 เงินรายได 

บกศ.

ผลผลิต

 รวมทั้งสิ้น 

เปนเงิน

เงินเดือน เงิน

วิทยฐานะ คาเชา

บาน ขาราชการ



 
 

 

   24 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

 

   - คาใชสอย -                -               -             -               -               280,589          -                 -                -                  -                280,589       1,458,530      1,739,118        

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ -                -               -             -               -               -                -                  -                -                 800,000        800,000          

คาซอมแซมยานพาหนะทางราชการ -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 200,000        200,000          

คาซอมครุภัณฑ -                -               -             -               -                -                  -                -                 100,000        100,000          

คาเงินสมทบประกันสังคม -                -             -               -               280,589          -                -                  -                280,589       93,530          374,118          

คาจางเหมาบริการ -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 100,000        100,000          

คาประกันภัยพาหนะราชการ -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 165,000        165,000          

    - คาวัสดุ 969,000      2,104,000   60,000     -               3,133,000   291,641          123,000       3,560,000    818,800        1,602,000    6,395,441     815,129        10,343,570      

วัสดุสํานักงาน -                303,230      -             -               303,230     291,641          -                -                  -                291,641       5,129           600,000          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 200,000        200,000          

วัสดุการศึกษา 969,000      1,800,770   60,000     -               2,829,770   -                -                  -                -                 2,829,770        

วัสดุงานบานงานครัว -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 30,000          30,000            

วัสดุหนังสือ  วาสาร และตําราเรียน -                -               -             -               -               -                    -                 3,560,000    -                  -                3,560,000     50,000          3,610,000        

อุปกรณการเรียน -                -               -             -               -               -                    -                 818,800        -                818,800       -                  818,800          

เครื่องแบบนักเรียน -                -               -             -               -               -                    -                 -                1,602,000    1,602,000     -                  1,602,000        

วัสดุกอสราง -                -               -             -               -               -                    -                 -                -                  -                -                 300,000        300,000          

วัสดุเวชภัณฑและการแพทย -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 30,000          30,000            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 200,000        200,000          

วัสดุคอมพิวเตอร -                -               -             -               -               -                    123,000       -                -                  -                123,000       123,000          

    - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) -                1,300,000   -             -               1,300,000   -                    160,000       -                -                  -                160,000       1,790,000      3,250,000        

คาโทรศัพท -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 20,000          20,000            

คาน้ําประปา -                -             -               -               -                    -                -                  -                -                 50,000          50,000            

คาไฟฟา -                1,300,000   -             -               1,300,000   -                    -                -                  -                -                 1,650,000      2,950,000        

คาไปรษณีย -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 70,000          70,000            

คาระบบ Internet -                -               -             -               -               -                    160,000       -                -                  -                160,000       160,000          
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 งบลงทุน -                -               -             1,000,000   1,000,000   -                    -                 -                -                  -                -                 4,578,500     5,578,500            

1. ครุภัณฑการศึกษา -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 4,407,000      5,407,000             

   1. เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทน 150 มม. 4 

ื่
-                -               -             1,000,000   1,000,000   -                    -                 -                -                  -                -                 1,000,000             

   2. พีซีคอมพิวเตอร -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 2,550,000      2,550,000             

   3. ครุภัณฑชางยนต -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 150,000        150,000               

   4. ครุภัณฑชางกล -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 50,000          50,000                 

   5. ครุภัณฑชางเชื่อม -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 150,000        150,000               

   6. ครุภัณฑชางไฟฟา -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 150,000        150,000               

   7. ครุภัณฑชางยนต -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 150,000        150,000               

  8. ครุภัณฑชางอิเล็ก ฯ -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 1,057,000      1,057,000             

   9. ครุภัณฑเทคนิคพื้นฐาน -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 50,000          50,000                 

   10. ครุภัณฑวิชาสามัญ ฯ -                -               -             -               -                    -                 -                -                  -                -                 100,000        100,000               

2. ครุภัณฑสํานักงาน -                -               -             -               -               -                    -                 -                -                  -                -                 171,500        171,500               

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของงานบุคลากร -                -               -             -                    -                -                  -                -                 20,000          20,000                 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของงานบริหารทั่วไป -                -               -             -                    -                -                  -                -                 46,500          46,500                 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของงานประชาสัมพันธ -                -               -             -                    -                -                  -                -                 35,000          35,000                 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของงานการเงิน -                -               -             -                    -                -                  -                -                 35,000          35,000                 

5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานของงานพัสดุ -                -               -             -                    -                -                  -                -                 35,000          35,000                 

3. สิ่งกอสราง -                -               -             -               -                    -                -                  -                -                 -                         

   - ไมมี -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 -                  -                         

งบอุดหนุน -                -               -             1,041,500   1,041,500   -                    -                 -                -                  -                -                 -                  1,441,500            

    โครงการเสริมสรางการวิจัย ฯ -                -               -             380,000      380,000     -                -                  -                380,000               

    โครงการสรางองคความรูทางการอาชีวศึกษาเพื่อ

 โ โ ี ิ่ ิ   ใ 
-                -               -             97,000       97,000       -                -                  -                97,000                 

    โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปน


-                -               -             100,000      100,000     -                    -                -                -                 100,000               

    โครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการ -                -               -             90,000       90,000       -                    -                -                -                 90,000                 

    โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐาน

ิ
-                -               -             20,000       20,000       -                    -                -                  -                -                 20,000                 

    โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน -                -               -             517,500      517,500     -                    -                  -                -                 517,500               

    โครงการอาชีวอาสา -                -               -             200,000      200,000     -                    -                  -                -                 200,000               

    โครงการการลดปญหาการออกลางคันผูเรียนอาชีวศึกษา 17,000       17,000       17,000                 

    โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 20,000       20,000       -                    -                -                -                 20,000                 
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รายจายอื่น ๆ 10,000        10,000       -             -               20,000       -                    1,408,000    -                -                  -                1,408,000     6,315,910     7,743,910            

ฝายแผนงานและความรวมมือ -                -               -             -               -               -                    340,000       -                -                  -                340,000       410,000        750,000               

โครงการพัฒนาระบบเครือขาย -                -               -             -               -               -                    340,000       -                -                  -                340,000       160000 500,000               

โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม -                -               -             -               -                -                  -                50,000          50,000                 

โครงการวิจัย -                -               -             -               -                -                  -                100,000        100,000               

โครงการหุนยนต -                -               -             -               -                -                  -                50,000          50,000                 

โครงการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ํ  ึ  
-                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 50,000          50,000                 

ฝายพัฒนากิจการนักศึกษา 10,000        10,000       -             -               20,000       -                    780,000       -                -                  -                780,000       2,561,920     3,361,920            

โครงการผูปกครองนักศึกษาใหม -                -               -             -               -               -                -                  -                -                 10,000          10,000                 

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม -                -               -             -               -               68,000         -                -                  -                68,000         82,000          150,000               

โครงการสงเสริมดานกีฬา -                -               -             -               -               -                 -                -                  -                -                 283,900        283,900               

โครงการสงเสริมกิจกรรมวิชาการ  (อ.ว.ท.) -                -               -             -               -               356,000       -                -                  -                356,000       -                  356,000               

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม -                -               -             -               -               200,000       -                -                  -                200,000       -                  200,000               

โครงการสงเสริมกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ -                -               -             -               -               156,000       -                -                  -                156,000       -                  156,000               

โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม -                -               -             -               -               -                 -                -                  -                -                 283,900        283,900               

โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสําเร็จการศึกษา -                -               -             -               -               -                -                  -                -                 12,300          12,300                 

โครงการแนะแนวการศึกษาตอดานอาชีวศึกษา -                -               -             -               -               -                 -                -                  -                -                 31,000          31,000                 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอ

ั ี่ ั  ํ ็ ึ  ํ
-                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 17,420          17,420                 

โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 7,000           7,000                  

โครงการผูปกครองพบครูที่ปรึกษา 10,000        10,000       -             -               20,000       -                -                  -                -                 80,000          100,000               

โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 560,000        560,000               

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                 10,000          10,000                 

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน นักศึกษา -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 805,000        805,000               

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแสงไฟสองสวางสนามฟุตบอล


-                -               -             -               -                    -                  -                -                 164,000        164,000               

โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย -                -               -             -               -                    -                  -                -                 215,400        215,400               

โครงการมอบทุนการศึกษา -                -               -             -               -               -                    -                -                  -                -                 
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ช่ือโครงการ  โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
แผนงาน                    สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ            ขอ 1 การบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน ขอ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ   
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน  2566  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ไดบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป  ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติวา “การจัดการ
ศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป   ท่ีรัฐจะตอง
จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ”  อีกท้ังนโยบายของรัฐขอ 3.1.4   ระบุวา “จัดใหทุกคน
มีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป  ตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”และไดจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนคาใชขายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเปนการรองรับการใช
จายงบประมาณดังกลาว  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  

รายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีภาครัฐใหการ
สนับสนุน  
3. เปาหมาย   
   

 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับหนังสือเรียนฟรีตลอดปการศึกษา  รอยละ 100 

 2.นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับเงินอุปกรณการเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รอยละ   100 
 3.นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับเงินคาเครื่องแบบนักเรียนตลอดปการศึกษาคนละ 1ครั้งรอยละ100 
 4.นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 90 
  4.1 กิจกรรมวิชาการ 
  4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
  4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
  4.4 การบริการสารสนเทศ ICT  
  

 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ

การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 
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4. กิจกรรมและการดําเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม เงินงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
3.1 หนังสือเรียน 3,560,000 ฝายวิชาการ 
3.2 จายเงินคาอุปกรณการเรียน 818,800 งานการเงิน 
3.3 จายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน 1,602,000 ฝายบริหารทรัพยากร 
3.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

1. กิจกรรมวิชาการ  356,000 ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา/ฝายวิชาการ 

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือเนตรนารี/
บําเพ็ญประโยชน 

356,000 ฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

3. ทัศนศึกษา  356,000 ฝายวิชาการ 

4. การบริการสารสนเทศ/ICT 623,000 ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

5. ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1. นักเรียนไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 
      2.ผูปกครองไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ ลดคาใชจายและเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง  
6. การประเมินผล 
    7.1 แบบสอบถาม 
    7.2 แบบประเมินโครงการ 
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 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 3.1  ดานครูผูสอน  ขอท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
        ดานท่ี 3.2 ดานผูบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ งานประกันคุณภาพ ฯ 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 วรรคสองและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐาน 17 กําหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ. 2561 ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดพิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใชในการจัดการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา     
ดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ 
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น หลังจากนั่น กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐาน  การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ดาน โดยให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น จําเปนตองมีการเตรียมคนและเตรียมความพรอมดานขอมูลและเพ่ือใหเขาใจตรงกัน   โดยการ
พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพในการทําการประเมินตนเองรายบุคคล รวบรวมเปนขอมูลของแผนก
วิชา เพ่ือเตรียมรับการประเมินภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. วัตถุประสงค   
  5.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  5.2 เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมขอมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
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6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   
  6.1.1  ครูและบุคลากรทางศึกษา จํานวน  198 คนอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกัน
คุณภาพฯ 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   
              6.1.1  ครูและบุคลากรทางศึกษา จํานวน  198  คน มีความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
             ๗.๑ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพฯ 
8.  งบประมาณท่ีใช จากงบประมาณวิทยาลัยฯ จํานวน 5๐,๐00 บาท 
 ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพฯ    

  - คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 16 ชั่วโมง x 600 บาท)             = 9,600   บาท 

  - คาอาหารกลางวัน (130 คน x 2 ม้ือ x 80 บาท)  =         20,800  บาท 

  - คาอาหารวาง เครื่องดื่ม (130 คน x 4 ม้ือ X 25 บาท)            = 13,000 บาท 

  - คาเอกสารประกอบการอบรมฯ     = 4,600  บาท 

  - คาวัสดุสํานักงาน      = 2,000 บาท 

          = 50,000 บาท 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  สถานศึกษาจัดเตรียมขอมูลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย  
  9.2  สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก   
10. การติดตามและประเมินผล 
  10.1  คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังเกตการณ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ และรายงานผลใหสถานศึกษาไดรับทราบ 
  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
 องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

4. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเห็นชอบใหดําเนินการโครงการบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนบมเพาะผูประกอบการใหมโดยผานศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา  และสรางโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณในการประกอบธุรกิจและสามารถสราง
ธุรกิจในรูปแบบของตนเองได 

 ท้ังนี้งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ จึงไดจัดทําโครงการอบรมบมเพาะใหความรู     กับ
ผูประกอบธุรกิจใหมศูนยบมเพาะผูประการอาชีวศึกษา โดยการตอยอดโครงการอาชีพเดิม และสรางโครงการ
อาชีพใหมใหแกนักศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเขียนแผนธุรกิจและเสนอโครงการอาชีพใหม
ใหกับนักเรียนนักศึกษา ครูท่ีปรึกษาและผูท่ีมีความสนใจใหมีความเขาใจและความสําคัญของการเขียนแผน
ธุรกิจ 
5. วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ืออบรมการเขียนแผนธุรกิจใหแกครูท่ีปรึกษา นักเรียน-นักศึกษา  

 2.  เพ่ือคัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผานการฝกอบรม 
 3.  เพ่ือจัดสรรเงินทุนสงเสริมการประกอบธุรกิจแกนักศึกษา 
            4.  เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
6. เปาหมาย 
 1. ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
     1.1  ครูท่ีปรึกษาโครงการ ผานการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน 5 คน 
     1.2  นักเรียนนักศึกษา ผานการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน  30 คน  
 2. ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
     2.1  ครูท่ีปรึกษา และ นักเรียน-นักศึกษา จํานวน  35 คน มีความรูความเขาใจในเขียนแผน
ธุรกิจ  
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     2.2  วิทยาลัยไดแผนธุรกิจท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
              2.3  วิทยาลัยมีศูนยบมเพาะ เพ่ือให นักเรียน-นักศึกษา ประกอบการธุรกิจ  
     2.3  นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจมีรายไดระหวางเรียน 
7. กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
            1.  อบรมการเขียนแผนธุรกิจใหแกครูท่ีปรึกษา นักเรียน-นักศึกษา  

 2.  คัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผานการฝกอบรม 
 3.  จัดสรรเงินทุนสงเสริมการประกอบธุรกิจแกนักศึกษา 
8. งบประมาณท่ีใช   ๙0,000   บาท    (เกาหม่ืนบาทถวน)   
9. การติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      10.1  นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเขียนแผนธุรกิจ  

 10.2 ไดแผนธุรกิจท่ีมีคุณภาพและสามารถดําเนินงานได 
      10.3 นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสถานศึกษามีธุรกิจใหม ๆ 
      10.4 นักศึกษาท่ีผูประกอบธุรกิจมีรายไดระหวางเรียน 
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โครงการหารายไดระหวางเรียน 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
 องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

4. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดเห็นชอบใหดําเนินการโครงการบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรเพ่ือสนับสนุนบมเพาะผูประกอบการใหมโดยผานศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา  และสรางโอกาสใหนักศึกษามีประสบการณในการประกอบธุรกิจและสามารถสราง
ธุรกิจในรูปแบบของตนเองได 

 ท้ังนี้งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ จึงไดจัดทําโครงการอบรมบมเพาะใหความรู     กับ
ผูประกอบธุรกิจใหมศูนยบมเพาะผูประการอาชีวศึกษา โดยการตอยอดโครงการอาชีพเดิม และสรางโครงการ
อาชีพใหมใหแกนักศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเขียนแผนธุรกิจและเสนอโครงการอาชีพใหม
ใหกับนักเรียนนักศึกษา ครูท่ีปรึกษาและผูท่ีมีความสนใจใหมีความเขาใจและความสําคัญของการเขียนแผน
ธุรกิจ 
5. วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ืออบรมการเขียนแผนธุรกิจใหแกครูท่ีปรึกษา นักเรียน-นักศึกษา  

 2.  เพ่ือคัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผานการฝกอบรม 
 3.  เพ่ือจัดสรรเงินทุนสงเสริมการประกอบธุรกิจแกนักศึกษา 
          4.  เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
6. เปาหมาย 
 1. ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
     1.1  ครูท่ีปรึกษาโครงการ ผานการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน 5 คน 
     1.2  นักเรียนนักศึกษา ผานการฝกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จํานวน  30 คน  
 2. ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
     2.1  ครูท่ีปรึกษา และ นักเรียน-นักศึกษา จํานวน  35 คน มีความรูความเขาใจในเขียนแผน
ธุรกิจ  
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     2.2  วิทยาลัยไดแผนธุรกิจท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
              2.3  วิทยาลัยมีศูนยบมเพาะ เพ่ือให นักเรียน-นักศึกษา ประกอบการธุรกิจ  
     2.4  นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจมีรายไดระหวางเรียน 
7. กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
         1.  อบรมการเขียนแผนธุรกิจใหแกครูท่ีปรึกษา นักเรียน-นักศึกษา  

 2.  คัดเลือกแผนธุรกิจท่ีผานการฝกอบรม 
 3.  จัดสรรเงินทุนสงเสริมการประกอบธุรกิจแกนักศึกษา 
8. งบประมาณท่ีใช   100,000   บาท    (หนึ่งแสนบาทถวน )   
9. การติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      11.1  นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเขียนแผนธุรกิจ  

11.2  ไดแผนธุรกิจท่ีมีคุณภาพและสามารถดําเนินงานได 
      11.3  นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสถานศึกษามีธุรกิจใหม ๆ 
      11.4  นักศึกษาท่ีผูประกอบธุรกิจมีรายไดระหวางเรียน 
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โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ  
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม ขอท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
4.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนครูสอนอาชีวศึกษาในปจจุบันท่ีมีการเนนทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาถือ
เปนหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนขงอาชีวศึกษา เพ่ือสนองความตองการของตลาดแรงงาน ใน
ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดนําหลักสูตร การเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยมี
ตนแบบมาจากตางประเทศเขามาพัฒนาและปรับใชกับการศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ในการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบทวิภาคีนั้น อธิบายไดดังนี้ คือตองอาศัยความรวมมือสองฝาย คือ สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ หลักการคือ สถานศึกษาไดตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ โดยท่ีจะเนนภาคทฤษฎีใน
สถานศึกษาและออกปฏิบัติจริง ไปเรียนรูจริงกับสถานประกอการจริงเปนเวลา 1 ปการศึกษา ซ่ึงเปนผลดีกับ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการเรียน การ
สอน พรอมกับพัฒนาทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบทวิภาคีนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ครู ตอง
เขาใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ รวมไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงาน สถานประกอบการดวย ฉะนั้นแลว จึงไดมีโครงการลงนามความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา และ สถานประกอบการ เพ่ือจัดนักเรียน นักศึกษาเขาไปฝกทักษะวิชาชีพ ท้ังสายชาง
อุตสาหกรรม และ สายพาณิชยกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และสรางมาตรฐานใหกับ
วิทยาลัยในการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะ และคุณภาพปอนสูตลาดแรงงานสืบไป 
5. วัตถุประสงค  
   6.1 เพ่ือสรางภาคีเครือขายความรวมมือระหวางวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
   6.2 เพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานประกอบการเดิมท่ีมีอยูใหมากยิ่งข้ึน ครอบคลุมกับ ทุกสขาวิชาท่ีเปดทําการเรียน 
   6.3 เพ่ือสรางขอตกลงความรวมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีการสอน  
   6.4 เพ่ือสรางเสริมสรางคุณภาพ และมาตาฐานในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
   6.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน และ ทักษะวิชาชีพ ใหกับนักเรียน นักศึกษา ใหทัดเทียมกับนานา
ประเทศ 
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6. เปาหมาย 
    6.1 เชิงปริมาณ          
 6.1.1 ลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการณ 
     6.2 เชิงคุณภาพ           
            6.2.1 เพ่ิมจํานวนสถานประกอบการ 
7. กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
8. งบประมาณท่ีใช  20,000  บาท    (สองหม่ืนบาทถวน )    
9. การติดตามและประเมินผล 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ผลทางตรง 
 10.11 สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน คลอบคลุมกับสาขาท่ีวิทยาลัยเปดทําการเรียนการสอน 
 10.1.2 วิทายลัยไดเขาสูระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีอยางเต็มรูปแบบ 
 10.2 ผลทางออม 
 10.21 พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา 
 10.2.2 จํานวนของผูเรียนทวิภาคีเพ่ิมข้ึน                                                                       
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โครงการสงเสริมส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม  
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

       ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และหุนยนต โดยสถานศึกษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุก
สาขาวิชา / สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการ และหุนยนต 
ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 
๕.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือสงเสริมการสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
 ๕.๒  เพ่ือสงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต ไป
ใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
 ๕.๓  เพ่ือสนับสนุนผูเรียน ใหมีการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หุนยนต และโครงงานวิทยาศาสตร 
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบ
อาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
๖.  เปาหมาย 
 ๖.๑  นักเรียน นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  ผลงานสิ่งประดิษฐนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
 ๖.๓  ผลงานสิ่งประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการเผยแพรในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ระดับภาค 
๗.  กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
     ๗.๑ เสนอโครงการ 
     ๗.๒ พิจารณาโครงการ 
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     ๗.๒ จัดทําสิ่งประดิษฐ  
๘.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน  5๐,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)  
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดขอมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ๙.๒ การจัดอาชีวศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
 ๙.๓ ผูเรียนบูรณาการความรูวิชาชีพและทักษะ 
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ดานปริมาณ 
  ๑๐.๑.๑ ผูเรียนทุกแผนกวิชาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑๐.๑.๒ ผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร เสนอและจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑0.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑0.๒.๑ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / โครงงานวิทยาศาสตร / หุนยนต ไดรับการเผยแพรใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค 
  ๑0.๒.๒ ผูเรียนบูรณาการความรู และทักษะวิชาชีพในการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / 
โครงงานวิทยาศาสตร / และหุนยนต 
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โครงการสงเสริมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสูชุมชน 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

       ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และหุนยนต โดยสถานศึกษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุก
สาขาวิชา / สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการ และหุนยนต 
ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 
๕.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือสงเสริมการสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
 ๕.๒  เพ่ือสงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต ไป
ใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
 ๕.๓  เพ่ือสนับสนุนผูเรียน ใหมีการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หุนยนต และโครงงานวิทยาศาสตร 
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบ
อาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
๖.  เปาหมาย 
 ๖.๑  นักเรียน นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  ผลงานสิ่งประดิษฐนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
 ๖.๓  ผลงานสิ่งประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการเผยแพรในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ระดับภาค 
๗.  กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
     ๗.๑ เสนอโครงการ 
     ๗.๒ พิจารณาโครงการ 
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     ๗.๒ จัดทําสิ่งประดิษฐ  
๘.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน  1๐๐,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดขอมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ๙.๒ การจัดอาชีวศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
 ๙.๓ ผูเรียนบูรณาการความรูวิชาชีพและทักษะ 
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ดานปริมาณ 
  ๑๐.๑.๑ ผูเรียนทุกแผนกวิชาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑๐.๑.๒ ผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร เสนอและจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑0.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑0.๒.๑ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / โครงงานวิทยาศาสตร / หุนยนต ไดรับการเผยแพรใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค 
  ๑0.๒.๒ ผูเรียนบูรณาการความรู และทักษะวิชาชีพในการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / 
โครงงานวิทยาศาสตร / และหุนยนต 
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โครงการสงเสริมพัฒนาหุนยนต     
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

       ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี..................................                   
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และหุนยนต โดยสถานศึกษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตรทุก
สาขาวิชา / สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงการ และหุนยนต 
ท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ ซ่ึงนําไปสูการแขงขันระดับชาติ 
๕.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือสงเสริมการสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต
ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 
 ๕.๒  เพ่ือสงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร และหุนยนต ไป
ใชพัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสูเชิงพาณิชย 
 ๕.๓  เพ่ือสนับสนุนผูเรียน ใหมีการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หุนยนต และโครงงานวิทยาศาสตร 
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน หรือการประกอบ
อาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
๖.  เปาหมาย 
 ๖.๑  นักเรียน นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  ผลงานสิ่งประดิษฐนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน หรือการประกอบอาชีพ และ / หรือการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
 ๖.๓  ผลงานสิ่งประดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการเผยแพรในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ
ระดับภาค 
๗.  กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีการดําเนินการ) 
     ๗.๑ เสนอโครงการ 
     ๗.๒ พิจารณาโครงการ 
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     ๗.๒ จัดทําสิ่งประดิษฐ  
๘.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน  5๐,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)  
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดขอมูลรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ๙.๒ การจัดอาชีวศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
 ๙.๓ ผูเรียนบูรณาการความรูวิชาชีพและทักษะ 
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ดานปริมาณ 
  ๑๐.๑.๑ ผูเรียนทุกแผนกวิชาเสนอโครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑๐.๑.๒ ผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร เสนอและจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑0.๒ ดานคุณภาพ 
  ๑0.๒.๑ ผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / โครงงานวิทยาศาสตร / หุนยนต ไดรับการเผยแพรใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค 
  ๑0.๒.๒ ผูเรียนบูรณาการความรู และทักษะวิชาชีพในการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม / 
โครงงานวิทยาศาสตร / และหุนยนต 
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โครงการพัฒนาระบบเครือขาย   
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.4 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 
        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.5 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีความเร็วในการติดตอสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
แตเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไมสามารถรองรับปริมาณขอมูล ท่ีมีจํานวนมากข้ึน มีการใชงานมานาน เครื่อง
ลาสมัย และมีหนวยความจําไมเพียงพอกับขอมูลจํานวนมาก ทําใหการใชงานมีความลาชา ซ่ึงระบบท่ีใชไดแก 
WEB Server, ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (RMS) , DNS Server 
 ดังนั้นงานศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดเห็นความสําคัญในดานนี้จึงจัดทําโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย เพ่ือใหการใชงานในระบบตาง ๆมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
5.  วัตถุประสงค   
 5.1  เพ่ือจัดหาและซอมแซมคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงานบริการขอมูลสารสนเทศ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  มีคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงานบริการขอมูลสารสนเทศ ในหอง แมขาย เพ่ือใหบริการแก 
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคคลอ่ืนๆ 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  มีคอมพิวเตอรแมขายสําหรับงานบริการขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช   ๕๐๐,๐๐0    บาท     ( หาแสนบาทถวน  ) 
 8.1  พัฒนาระบบเครือขาย  
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีความรวดเร็วและทันสมัย เพ่ือ
ใหบริการแก ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคคลอ่ืน ๆ 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
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โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

         ดานท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางานครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
4. หลักการและเหตุผล       
  การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศท่ีตองเรงดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาอยางจริงจังเพราะทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณในการจัดการศึกษาการลดปญหาการ
ออกกลางคันของผูเรียน เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการแกไขการออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษาพรอมท้ังแสวงหารูปแบบการเพ่ิมปริมาณผูเรียนโดยอาศัยการมีสวนรวมกับผูปกครอง ชุมชน 
ทองถ่ิน และสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  

การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองของผูเรียนท่ีเขามาเรียนในวิทยาลัยฯมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปกครอง
ของผูเรียนจะไดรับทราบแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการจัดกิจกรรมตางๆใน
การพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยเพ่ือใหผูปกครองไดประสานความรวมมือกับครูท่ีปรึกษา และกับสถานศึกษา 
และเพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 
5. วัตถุประสงค  
 5.1  เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม  รับทราบแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
6. เปาหมาย  
    6.1  ผลผลิต(Outputs) 
  6.1.1  ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม  จํานวน 1,500 คน รับทราบแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
    6.2  ผลลัพธ(Outcomes) 
  6.2.1  ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม  100%  มีความรูเก่ียวกับแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
7.  กิจกรรมและการดําเนินงาน (วิธีดําเนินการ) 
 สถานท่ี หองประชุมชั้น  4  อาคารชางยนตวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
8. งบประมาณในการดําเนินงาน รวมท้ังส้ิน 10,000บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม  จํานวน 1,700 คน เขารวมรับทราบแนวนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 9.2  ผูปกครองไดประสานความรวมมือกับครูท่ีปรึกษา และกับสถานศึกษาในการกํากับและติดตามผูเรียน 
 9.3  มีเครือขายผูปกครอง  
 9.4  ปญหาการออกกลางคันของผูเรียนลดลง 
10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  รายงานผลการจัดประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม ปการศึกษา  2564 
10.2  รายงานแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
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โครงการ อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
         

1. ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      O โครงการตามภาระงานประจํา     
      O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)   
    

2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตร  3  ขอท่ี  3.11   เรื่อง  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี   1.3   ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี  1.3   ขอท่ี  1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
       องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-.............. ตัวบงชี้ท่ี................-................... 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ  หัวหนางานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 

4. หลักการและเหตุผล        
 ทุกปการศึกษาจะมีการรับนักศึกษาใหมในระดับ ปวช. และ ปวส. ซ่ึงนักศึกษาใหมเหลานี้  มาจาก
สถานศึกษาหลาย ๆ ครอบครัวและหลายสถาบัน  ซ่ึงจะมีพ้ืนฐานสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันเพ่ือปรับ
พ้ืนฐาน  ความรู  ความเขาใจและการอยูรวมกันในสถานศึกษาเดียวกันจึงจําเปนตองมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
เพ่ือละลายพฤติกรรมของนักศึกษา และทําความเขาใจกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
รวมท้ังระเบียบวินัย การเรียนหลักสูตร การวัดผลประเมินผลการปฏิบัติตนในสถานศึกษา การอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีสุข ซ่ึงจะยังผลใหนักศึกษาประสบผลสําเร็จในการศึกษาตอไป 
 

5.วัตถุประสงค        
 5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจการอยูรวมและในสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติตน
ในสถานศึกษา รวมท้ังระเบียบวินัย การเรียน หลักสูตร การวัดผลประเมินผล และความสามัคคีในหมูคณะ
อยางมีความสุข 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1. ผลผลิต (Outputs) 
  6.1.1  จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 จํานวน 920  คน และระดับ ปวส.1  
จํานวน  720 คน  รวมท้ังหมดจํานวน 1,640  คน 
 6.2. ผลลัพธ (Outcomes)   
  6.2.1  เพ่ือใหนักศึกษาใหมมีความเขาใจเรื่องนโยบายและปรัชญา 
  6.2.2  เพ่ือใหนักศึกษาใหมเขาใจเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 
  6.2.3  เพ่ือใหนักศึกษาใหมเขาใจเรื่องการวัดผลประเมินผลของงานวิชาการและงาน  กิจกรรม 
  6.2.4  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีในหมูคณะ 
  6.2.5  เพ่ือใหปรับตัวเขากับสภาพสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาได 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
    ระยะเวลา  ตุลาคม  2563 – กันยายน  2565       สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
3.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
4.  ดําเนินงานตามโครงการ             
5.  สรุปและรายงานผล             
 

8. งบประมาณท่ีใช      
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)  
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม การตรงตอเวลา รูกฎเกณฑกติกาตางๆ  
ท้ังดานวิชาการ สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดและมีความสามัคคีในหมูคณะ 
10. การติดตามและการประเมินผล   
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  แบบสังเกต 
 10.3  แบบรายงานโครงการ 



 
 

 

   52 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการสงเสริมดานกีฬา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. หลักการและเหตุผล        
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะใหเยาวชนของชาติใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการเลนกีฬาเพ่ือใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ  และมีน้ําใจนักกีฬา มีเกณฑมาตรฐานดานกีฬาเพ่ือใช
เวลาวางใหเปนประโยชน และมีความสนุกสนาน รูจักกฎ กติกา มารยาท ความสามัคคี โดยมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของไดกําหนดวางแผนระยะ
สั้นและระยะยาว 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เห็นสมควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาข้ึน และการสงเสริมการ
แสดงออกของสมาชิกในหนวย อ.ว.ท. ใหมีรางกายพลานามัยสมบูรณแข็งแรงเปนอยางดียิ่ง 
5. วัตถุประสงค        
 5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรางกายพลานามัยสมบูรณแข็งแรงเปนอยางดียิ่งและมีน้ําใจ
นักกีฬา มีเกณฑมาตรฐานดานกีฬาเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีความสนุกสนาน รูจักกฎ กติกา 
มารยาท ความสามัคคี 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1 ผลผลิต  (Outputs) 
  6.1.1  จัดการแขงขันกีฬาภายใน ไมนอยกวา 9 ประเภท    
 6.2 ผลลัพธ  (Outcomes)   
  6.2.1  เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนของชาติใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
8. งบประมาณท่ีใช   283,900  บาท    
  8.1 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา  283,900 บาท         
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพรางกายพลานามัยสมบูรณแข็งแรงเปนอยางดียิ่งและมีน้ําใจนักกีฬา  
มีเกณฑมาตรฐานดานกีฬาเพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีความสนุกสนาน รูจักกฎ กติกา มารยาท 
ความสามัคคี 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ไดรวมกิจกรรมท้ังภายในสถานศึกษาและไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน 
     9.๓  ไดตัวแทนของสถานศึกษาเขาแขงขันในระดับตาง ๆ 
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10. การติดตามและการประเมินผล  
 10.1  แบบสังเกต 
 10.2  แบบสอบถาม 
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โครงการสงเสริม อ.ว.ท. 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 กิจกรรม อ.ว.ท. เปนกิจกรรมของวิทยาลัยท่ีเปดสอนในสาขาวิชาทางดานชางอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิด
ความสามัคคีและมีลักษณะของภาวะผูนํา ในการกลาแสดงออกและรับผิดชอบ รูรักสามัคคี และสงเสริม
กิจกรรมของชมรมตางๆ ท่ีเปดโอกาสใหแสดงผลงานของชมรมและไดคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความสามารถ เพ่ือ
สงเสริมและเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนตางๆ ใหเพ่ิมข้ึน การประกวด  และแขงขันกิจกรรม อ.ช.ท.เปน
กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําสรางความเชื่อม่ัน ในตนเองใหเปนผูท่ีกลาแสดงออก  เชน 
กิจกรรมการประกวด การกลาวสุนทรพจน  การประกวดรองเพลงการประกวดวงดนตรีโฟล็คซอง โตวาที 
กิจกรรมบริการสังคมนอกจากจะเปนการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแลวยังเปนกิจกรรมท่ีตอง หาตัวแทนไป
แขงขันในระดับภาคและระดับชาติตอไปอีกดวย 
5. วัตถุประสงค        
     5.1 สงเสริมและเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนตาง ๆ ใหเพ่ิมข้ึน การประกวด และแขงขันกิจกรรม 
อ.ว.ท. เปนกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหเปน   ผูท่ีกลาแสดงออก   
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1. ผลลัพธ (Outcomes) 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรม 
 6.2. ผลผลิต (Outputs) 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาของแตละชมรมเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๘0 % 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
     7.1  กิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
 7.2  พัฒนาองคการวิชาชีพฯ    
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ   356,000  บาท (สามแสนหาหม่ืนหกพัน
บาทถวน) 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
    - นักเรียน นักศึกษา อ.ว.ท. ชมรมแผนกตางๆ ไดรวมกิจกรรมตามระเบียบขององคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
     10.๑ สรุปรายงานผลโครงการ       
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (พัฒนาคานิยม  ๑๒ ประการ) 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
       มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และวิชาสามัญสัมพันธ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือพัฒนา   
“คน” ตองทําเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแตอยูในครรภมารดา สูวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน วัยชรา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยเด็กและวัยรุนเปนวัยที่ตองปลูกฝงและสรางคุณคาใหกับตนเองและเห็น คุณคา
ของความเปนมนุษย และในขณะเดียวกันก็จะไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงในการ
ดําเนินชีวิตท้ังปจจุบันและอนาคต ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดแนวทางการเสริมสราง
ทักษะชีวิตสําหรับผูเรียนเพ่ือเปนแนวปฎิบัติในการพัฒนาใหเกิดความตระหนักรู เห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
การคิดวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจและการแกปญหาอยางมีเหตุมีผล และสรางสรรคตลอดจนการควบคุม
อารมณ ความเครียดและการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนองคประกอบของทักษะชีวิตท่ีชวยใหผูเรียน
ซ่ึงเปนเยาวชนมีพ้ืนฐานดานอุปนิสัยท่ีดี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดดีและมีความสุข รวมท้ังมีการกําหนดเปน
สมรรถนะสําคัญเก่ียวกับตัวผูเรียนไวในหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีกําหนดใหคนไทยมีคานิยมหลัก 12 
ประการ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีความตระหนักในเรื่อง
ดังกลาวจึงไดนําหลักคานิยม 12 ประการ ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูท่ีปลูกฝงวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต ผาน
การเรียนรูโดยการปฏิบัตินํามาประยุกตใช บูรณาการกับการปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการและทักษะชีวิต 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอไป        

๕.วัตถุประสงค           
 ๕.๑  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีดีมีคานิยมหลัก 12 ประการมีความตระหนักรูและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอ่ืน รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค รูจักการจัดการกับอารมณและ
ความเครียดและมีทักษะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน      
 ๕.๒  เพ่ือใหผูเรียนดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดีและมีความสุข         
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๖. เปาหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ         
 ๖.๑ ผลผลิต (Outputs)         
  - ผูเรียนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตตามคานิยมหลัก 12 ประการ  
  ๖.๒  ผลลัพธ (Outcomes)        
 - ผูเรียนมีทักษะท่ีดีมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการมีความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค  รูจักการจัดการกับอารมณและความเครียดและมี
ทักษะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน           
๗. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน        
  - ผูเรียนในสถานศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ     
๘. งบประมาณ ๒0,000.- บาท  

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ          
 ผูเรียนไดความรู มีทักษะท่ีดีมีคานิยมหลัก 12 ประการมีความตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและ
ผูอ่ืน รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
      10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ สามารถติดตามผลไดจากนักเรียน นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรม 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 เนื่องดวย  ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไดมีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนกิจกรรมหลัก 
ตามระเบียบของงานกิจกรรมลูกเสือและเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมลูกเสือ ซ่ึงจะตองปฏิบัติเพ่ือให
ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รูจักใชชีวิตรวมกัน ตระหนักถึงการประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญ 
5. วัตถุประสงค        
 5.1 เพ่ือใหลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รูจักใชชีวิตรวมกัน ตระหนักถึงการประพฤติตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญ 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1 ผลลัพธ (Outputs)   
  6.1.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกคน ฝกอบรมลูกเสือวิสามัญ     
 6.2  ผลผลิต (Outcomes)  
  6.2.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกคน ผานฝกอบรมลูกเสือวิสามัญ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
     8.1  กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ   
 8.2  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ ระดับภาค   
 8.2  กิจกรรมเขาคายลูกเสือ ระดับชาติ  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร รวมท้ังส้ิน   156,400  บาท   (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันส่ีรอยบาทถวน)                             
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกคน ไดฝกระเบียบวินัย ความอดทน และความสามัคคีในหมูคณะ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ    
      10.๑ สรุปรายงานผลโครงการ 
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โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 กิจกรรม อ.ว.ท. เปนกิจกรรมของวิทยาลัยท่ีเปดสอนในสาขาวิชาทางดานชางอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิด
ความสามัคคีและมีลักษณะของภาวะผูนํา ในการกลาแสดงออกและรับผิดชอบ รูรักสามัคคี และสงเสริม
กิจกรรมของชมรมตางๆ ท่ีเปดโอกาสใหแสดงผลงานของชมรมและไดคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความสามารถ เพ่ือ
สงเสริมและเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนตางๆ ใหเพ่ิมข้ึน การประกวด  และแขงขันกิจกรรม อ.ช.ท.เปน
กิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําสรางความเชื่อม่ัน ในตนเองใหเปนผูท่ีกลาแสดงออก  เชน 
กิจกรรมการประกวด การกลาวสุนทรพจน  การประกวดรองเพลงการประกวดวงดนตรีโฟล็คซอง โตวาที 
กิจกรรมบริการสังคมนอกจากจะเปนการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแลวยังเปนกิจกรรมท่ีตอง หาตัวแทนไป
แขงขันในระดับภาคและระดับชาติตอไปอีกดวย 
5. วัตถุประสงค        
     5.1 สงเสริมและเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนตาง ๆ ใหเพ่ิมข้ึน การประกวด และแขงขันกิจกรรม 
อ.ว.ท. เปนกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําสรางความเชื่อม่ันในตนเองใหเปน   ผูท่ีกลาแสดงออก   
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1. ผลลัพธ (Outcomes) 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรม 
 6.2. ผลผลิต (Outputs) 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาของแตละชมรมเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๘0 % 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     7.1  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และ ชมรมตาง ๆ  
8. งบประมาณ การดําเนินโครงการ   395,500   บาท (สามแสนเกาหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) 
     8.๑  งปม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    111,600   บาท 
     8.๑  บกศ กิจกรรม ปวส             283,900  บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 - นักเรียน นักศึกษา อ.ว.ท. ชมรมแผนกตาง ๆ ไดรวมกิจกรรมตามระเบียบขององคการวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ        
       10.1 สรุปรายงานผลโครงการ 
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โครงการบําเพ็ญประโยชน 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 เนื่องดวยนักเรียน นักศึกษามารวมกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมสงเสริม กิจกรรมหลัก ไมทันตามกําหนด
ระยะเวลา จึงทําใหไมผานเกณฑการประเมินกิจกรรมท้ังสามดานระเบียบองคการวิชาชีพท่ีกําหนด ซ่ึงจะทําให
กลุมนักเรียน นักศึกษาดังกลาวขาดโอกาสหลายๆเรื่อง เชนขาดคุณสมบัติในการขอรับทุนกูยืมการศึกษา 
คุณสมบัติขาดการศึกษาตอ และไมจบหลักสูตรตามระยะเวลา ดังนั้นโครงการนี้จึงเปนโครงการท่ีจะเสริมสราง
ใหนักเรียน นักศึกษาฝกความมีระเบียบ วินัย การรูจักคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบตอหนาท่ี การตรงตอเวลา 
โดยจัดใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละไมต่ํากวา 10 คนข้ึนไป ออกโครงการปฏิบัติกิจกรรมตามสถานท่ีสําคัญท้ัง
ภายใน และภายนอกสถานศึกษาหรือออกบริเวณชุมชนตางๆ วัดวาอาราม สถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
โบราณสถานและอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงออกถึงงานบริการ 
5. วัตถุประสงค        
 5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 5.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดรูจักการตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม  
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1 ผลลัพธ (Outputs)   
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีตกกิจกรรมเขารับการซอมเสริมกิจกรรม   
 6.2  ผลผลิต (Outcomes)  
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีตกกิจกรรมท่ีเขารับการซอมเสริมกิจกรรมผานกิจกรรม 
7. ข้ันตอนดําเนินงาน 
 7.1  ประชุมวางแผนคณะครูพิเศษ ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนกกรรมการ อ.ว.ท. 
 7.2  เสนอโครงการขออนุมัติ และ ปฏิบัติตามโครงการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ (ตามท่ีจัดเก็บได)  
 
 



 
 

 

   62 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักเรียน นักศึกษามีระเบียนวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมตรงตอเวลาท่ีไดปฏิบัติงานจริง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
 10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ สามารถติดตามผลไดจากนักเรียน นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรม  
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โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสําเร็จการศึกษา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ งานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล          
  ในการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา นอกจากนักเรียน นักศึกษา จะมีความรูและทักษะ 
ความชํานาญในวิชาท่ีไดเรียนมาแลว นักเรียน นักศึกษายังตองมีขอมูลสําหรับการศึกษาตอและมีขอมูลสําหรับ
ใชในการเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงาน วิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาข้ึน เพ่ือใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนเพ่ิมเติม เตรียมความพรอมและเปนเกียรติใหกับผูสําเร็จการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค   

5.1  เพ่ือแนะนําแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักเรียน นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
5.2  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดเตรียมความพรอมการศึกษาตอและเตรียมความ

พรอมกับการเขาสูสังคมและตลาดแรงงาน 
5.3  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของชีวิตหลังสําเร็จ

การศึกษา 
5.4  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีในงานอาชีพและรักสถาบัน 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรี ปท่ี  2  จํานวน  1,200  คน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    

6.2.1  นักเรียน  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดทราบขอมูลเปนแนวทางการเลือกศึกษาตอ 
ไดเขาใจวิธีการสมัครงานและการคัดเลือกเขาทํางาน การปรับปรุงพัฒนาตนเอง   ใหพรอมกับการเขาสู 
สังคมและตลาดแรงงาน รวมถึงมีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของชีวิตหลัง 
สําเร็จการศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน จํานวน  12,300  บาท   (หนึ่งหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน) 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาเขารับการปจฉิมนิเทศ ไมนอยกวารอยละ 90  จาก นักเรียน  นักศึกษา 

จํานวนประมาณ  1,200  คน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบสอบถาม 

10.2  แบบสังเกต 
 10.3  แบบรายงานโครงการ 
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โครงการแนะแนวการศึกษาตอดานอาชีวศึกษา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.1 ดูแลและแนะแนวผูเรียน 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโนบายท่ีจะเพ่ิมปริมาณผูเรียนทางดานสาย
อาชีพ ระดับปวช. และปวส.  ประกอบกับตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานดานฝมือ ชาง (ปวช.) และ
แรงงานดานชางเทคนิค (ปวส.)  และแรงงานดานเทคโนโลยี (ป.ตรี) เปนจํานวนมากแตนักเรียนท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) และนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ท่ีจะมาเรียนสายอาชีพสวนหนึ่งยัง
ตัดสินใจเลือกเขามาเรียนสายอาชีพไมได เนื่องจากไมมีขอมูลท่ีประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาท่ีตรง
กับความถนัดของแตละบุคคล สวนหนึ่งจึงตองอาศัยใหขอมูลกับนักเรียนไดอยางถูกตองและรวดเร็วแต
นักเรียนยังมีขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอดานสายอาชีพไมเพียงพอ 
 จากสภาพปญหาดังกลาว  การสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาตอสายอาชีพ ใหนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพ้ืนท่ีใหบริการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 ดังนั้น  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  จึงไดจัดทําโครงการ
สรางความเขาใจใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือการศึกษาตอสายอาชีพ 
5.  วัตถุประสงค   
 5.1  เพ่ือแนะแนวการศึกษาตอดานอาชีวศึกษาใหกับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดใกลเคียง 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและใกลเคียง จํานวน  1,600  คน 
  6.1.2  นักเรียน สมัครเขาศึกษาตอสายอาชีพท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเพ่ิมข้ึน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  นักเรียนไดรับขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอสายอาชีพเพ่ือประกอบการตัดสินใจเรียนตอสายท่ี
ตนเองสนใจและถนัดเพ่ิมข้ึน 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา   ตุลาคม  2563   -  กันยายน  2564    สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
8.  งบประมาณท่ีใช   31,000 บาท  (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาท่ีจะจบการศึกษาไดรับทราบขาวสารการศึกษาตอจาก
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 9.2  นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 
 9.3  นักเรียน ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาท่ีจะจบการศึกษาไดรับทราบขาวสารการแนะแนวฯจาก
แผนกวิชา10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบสอบถาม 

10.2  แบบสังเกต 
 10.3  แบบรายงานโครงการ 
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โครงการ  สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณลักษณะท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2.2  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานท่ี   1.2   ดานทักษะและการประยุกตใช   
               1.3   ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดานท่ี..........1..... ขอท่ี  1.3  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ดานท่ี..........1....  ขอท่ี. 1.8  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  

2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี  
องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ี....................ตัวบงชี้ท่ี............................     

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ    นายคชานนท  พงษธัญการ   หัวหนางานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน    
4.  หลักการและเหตุผล 
 ในทุกปจะมีนักเรียนสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯจํานวนมาก และมีนักศึกษาสวนหนึ่งไดเขาสู
ตลาดแรงงานตามสถานประกอบการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  การติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี (ทล.บ.)  จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เก่ียวกับการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของศิษยเกาในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจะไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ นํามาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานใหดียิ่งข้ึนตอไป 
5.  วัตถุประสงค  

5.1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาจาก 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเขาทํางานท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

5.2  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
        6.1.1  สถานประกอบการท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเขาทํางาน จํานวน รอย
ละ  30 
        6.1.2  จํานวนผูรับบรกิารท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ  30 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    

6.2.1  เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายใหตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา   ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565    สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             

แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

สํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 

            

สรุปและรายงานผล             

8.  งบประมาณท่ีใช 
1.  คากระดาษ  A4  300      บาท 
2.  คาพาหนะรถยนตสวนตัว  จํานวน  3  คัน   รวม 4,720 X 2  =  9,440  บาท 
      อ.เชียงแสน , อ.เชียงของ  (120 กม./1 เท่ียว X 4 บาท /1 กม. X 4 เท่ียว ( 2 วนั)   =  1,920  บาท 
      อ.แมจัน , อ.แมสาย  (65 กม./1 เท่ียว X 4 บาท /1 กม. X 4 เท่ียว ( 2 วัน)     =  1,040  บาท 
      อ.พาน , อ.เวียงปาเปา  (110 กม./1 เท่ียว X 4 บาท /1 กม. X 4 เท่ียว ( 2 วัน)   =  1,760  บาท 
3.  คาตอบแทน (240/ 1 คน X 8 คน X4 วัน)        7,680    บาท 

   รวมท้ังส้ิน   17,420 บาท   (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยย่ีสิบบาทถวน) 
       หมายเหตุ   คาใชจายถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ไดขอมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณลักษณะท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาจาก 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเขาทํางาน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบสอบถาม 

10.2  แบบสังเกต 
 10.3  แบบรายงานโครงการ 
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โครงการ  ติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน  1  ป 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)     
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตร......2.... ขอท่ี  2.1  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
                                     ขอท่ี  2.9  ความรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและ
บริการใน  10  กลุมอุตสาหกรรม 
                                    ขอท่ี  2.15  พัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology)ใหพรอมกาวสู  Thailand 4.0 

ยุทธศาสตร..........3........ขอท่ี  3.10  ผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

2.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานท่ี  1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช   
มาตรฐานท่ี  1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดานท่ี  1  ขอท่ี 1.3  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ดานท่ี  1  ขอท่ี 1.8  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี  
องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ี....................ตัวบงชี้ท่ี............................  

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นายคชานนท  พงษธัญการ หัวหนางานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ในทุกๆปจะมีนักเรียน นักศึกษา  สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย จํานวนมาก ซ่ึงทางวิทยาลัยไม
สามารถติดตามผล ถึงจํานวนนักเรียน – นักศึกษา ท่ีไปศึกษาตอและประกอบ อาชีพไดมากนอยเพียงใดนั้น  
การติดตามผลจึงเปนวิธีการท่ีสําคัญจะทําใหไดขอมูล  สงผลไปสูกระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานตลอดจนการใหความ
ชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษาใหมีงานทําตรงตามสายงาน 
5.  วัตถุประสงค  

5.1. เพ่ือติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปวช.3, ปวส.2 และป.ตรี ป 2 ทุกสาขาวิชาในป   
การศึกษา  2563 

5.2. เพ่ือศึกษาจํานวนนักเรียน – นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในการศึกษา และมีงานทํา หรือวางงาน 
 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  ติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ในปการศึกษา  2563   
 

 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  ทราบขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2563  ท่ีมีงานทํา 
วางงาน หรือศึกษาตอ 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา   ตุลาคม  2563   -  กันยายน  2564    สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ติดตามผูสําเร็จการศึกษา             
สรุปและรายงานผล             

 

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  ไปรษณียบัตรติดตามผูสําเร็จการศึกษาพรอมพิมพ    จํานวนเงิน   7,000  บาท 
   รวมท้ังส้ิน  7,000     บาท  (เจ็ดพันบาทถวน) 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไปรษณียบัตรเพ่ือติดตามผล   จํานวน  1,000  คน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาตอบกลับไมนอยกวารอย 90% จากจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
2563 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบสอบถาม 

10.2  แบบสังเกต 
 10.3  แบบรายงานโครงการ 
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โครงการ  ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา การเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา  
และท่ีอยูอาศัยของผูเรียนอาชีวศึกษา 

1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1 ยุทธศาสตร........6......ขอท่ี  6.8  การลดปญหาการออกกลางคัน 
 2.2 มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี..... 1.3..........ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดานท่ี  1      ขอท่ี   1.1   การดูและแนะแนวผูเรียน 
ขอท่ี   1.2   ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท่ี..................ตัวบงชี้ท่ี.........................  
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายนะที จากุญชร    หัวหนางานครูท่ีปรึกษา   
4. หลักการและเหตุผล       

วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไดตระหนักถึงปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงการ 
ดําเนินงานของครูท่ีปรึกษามีความสําคัญเรื่อง ดูแลการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน นักศึกษา รวมกับ
ผูปกครอง ในดานมิติสังคมและสภาพแวดลอม ครูท่ีปรึกษาจึงมีความจําเปนตองออกไปเยี่ยมบานของนักเรียน 
นักศึกษา ทําความรูจัก สรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครองท่ีไดสงบุตรหลานมาศึกษาเลาเรียนโดยเนนในกลุม
เสี่ยงและกลุมมีปญหา เพ่ือเปนการปองกันและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีโอกาสท่ี
จะไดพบปะกับผูปกครองท้ังในระดับของชุมชนและทองถ่ิน เปนการสรางเครือขายในการกํากับดูแลผูเรียนใน
กลุมดังกลาวตอไป 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา การเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา  
และท่ีอยูอาศัยของผูเรียนอาชีวศึกษา 
6.  เปาหมาย 

6.1  เชิงปริมาณ 
 ออกเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และท่ีอยูอาศัยของผูเรียนอาชีวศึกษานักเรียน นักศึกษาของกลุมเสี่ยง 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 นักเรียน นักศึกษาของกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาท่ีครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบาน หอพัก บานเชาและ 
ท่ีอยูอาศัยของผูเรียนมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ  80 
7.  กิจกรรมและการดําเนินการ (วิธีการดําเนินการ)    

ดําเนินงานตามโครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา การเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา  
และท่ีอยูอาศัยของผูเรียนอาชีวศึกษา 

ระยะเวลา  มกราคม - กันยายน  2564 
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8.  งบประมาณโครงการ   
8.1  งบประมาณท่ีสนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวนเงิน  26,000  บาท 

        มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1)  คายานพาหนะเหมาจาย  จํานวนเงิน    24,000  บาท 
  2)  คาปาย เอกสารดําเนินการและรายงาน  จํานวนเงิน      2,000  บาท 

คายานพาหนะเหมาจายมีรายละเอียดแนบทายดังนี้ 
   1.  แผนกชางยนต (ระยะทาง กม.*4 บาท) จํานวนเงิน    4,820  บาท 
   2.  แผนกชางกล,เทคนิคการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม  

    (ระยะทาง *4 บาท)  จํานวนเงิน    4,820  บาท 
3.  แผนกชางเทคนิคโลหะ (ระยะทาง กม.*4 บาท) จํานวนเงิน    1,460  บาท 

  4.  แผนกชางไฟฟา (ระยะทาง กม.*4 บาท) จํานวนเงิน    2,000  บาท 
 5.  แผนกชางอิเล็กทรอนิกส,เมคคาทรอนิกส  
     (ระยะทาง กม.*4 บาท)  จํานวนเงิน    3,000  บาท 
6.  แผนกชางกอสราง,โยธา,สถาปตยกรรม  

(ระยะทาง กม.*4 บาท)  จํานวนเงิน    7,900  บาท 
                                                                      รวม   24,000  บาท 
           รวมเงินท้ังส้ิน    26,000  บาท   (สองหม่ืนหกพันบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  รับทราบปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 
 9.2  ครูท่ีปรึกษาของนักเรียน นักศึกษาไดสานสัมพันธกับผูปกครอง  
10.  ติดตามและประเมินผล 

10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   73 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการ    มอบทุนการศึกษา  ปการศึกษา  2564 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตร...4..ขอท่ี  4.3  อุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 
                                ขอท่ี  4.6  สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
                                ขอท่ี  4.7  ทุนเฉลิมราชกุมารี   

2.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานท่ี  1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดานท่ี  1   ขอท่ี  1.1  การดูแลแนะแนวผูเรียน 

2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี  
องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ี....................ตัวบงชี้ท่ี............................ 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นายคชานนท  พงษธัญการ   หัวหนางานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไดตระหนักถึงความสําคัญในการ 
ใหความชวยเหลือ  นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีขาดปจจัยสนับสนุนและประสบสภาวะยากลําบากดานทุนทรัพย 
ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะสนับสนุนชวยเหลือทุนการศึกษาใหนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
ท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี ไดมีโอกาสแบงเบาภาระคาใชจายทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน  สามารถพ่ึงตนเองไดและเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชน 
และประเทศชาติตอไป 
5.  วัตถุประสงค   

5.1  เพ่ือชวยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย    
5.2  เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายเนื่องจากการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา 
5.3  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    

6.1.1  จัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยทุกระดับชั้น ปการศึกษาละ  
ประมาณ  50  ทุน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  ความพึงพอใจของผูรับทุน 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา   ตุลาคม  2564   -  กันยายน  2565    สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินการมอบทุน             
สรุปและรายงานผล             

8.  งบประมาณท่ีใช 
 - ไมมี- 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน  นักศึกษาท่ีไดรับทุน  มีคุณภาพท่ีดีข้ึน จํานวนประมาณ  50  คน 

9.2  แบงเบาภาระคาใชจายสําหรับการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการ  โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด   
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ    งานปกครอง   
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล     

 ดวยปญหาสุขภาพนักเรียน  นักศึกษาท่ีเขามาเรียนในสถานศึกษาควรไดรับการคัดกรองสุขภาพ  
โดยรวมเบื้องตนหากพบความผิดปกติจะไดแกไขรักษาทันทวงที  นอกจากนี้ปญหายาเสพติดไดเขามาแพร
ระบาดในสถานศึกษา  สังคม  และชุมชนมากยิ่งข้ึนแมรัฐบาลจะมีมาตรการลงโทษผูผลิต  ผูจําหนาย  และผู
เสพตามกฎหมายอยางเครงครัดแตก็ยังไมสามารถยับยั้งการแพรระบาดได  เยาวชนและนักเรียน  นักศึกษา  
ถือวาเปนกลุมเปาหมายท่ีกลุมผูคาและผูจําหนายเขาไปยุงเก่ียวมากท่ีสุด  เนื่องจากเปนวัยท่ีกําลังอยากรู  
อยากทดลอง  ดวยเหตุนี้  จึงทําใหเกิดปญหานักเรียน  นักศึกษา  จํานวนหนึ่งหลงผิดเสพยาเสพติดมากยิ่งข้ึน  
จนเปนปญหาของสถานศึกษาท่ีนักศึกษาลาออกกลางคันเพ่ิมข้ึนแทบจะทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 

 จากเหตุผลดังกลาว งานปกครองไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพนักเรียน  นักศึกษาและ
การปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงไดมีการคัดกรองสุขภาพและตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
ของนักศึกษาทุกคน  นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสุขภาพท่ัวไปเพ่ือปองกันและคัดกรองสุขภาพเบื้องตน  
5. วัตถุประสงค 
          5.1  เพ่ือเปนการคัดกรองสุขภาพตรวจเอกซเรยปอดเบื้องตนและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพยาเสพติด 

5.2  เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
5.3  เพ่ือเสริมสรางระบบดูแล เฝาระวัง  ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพตลอดจนสิ่งเสพติดใน
นักเรียน นักศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
              6.1.1 นักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติด    จํานวน  3,500  คน    
 6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1  นักศึกษาเขารับการตรวจสุขภาพและสารเสพติดครบทุกคน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
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ระยะเวลา ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564   สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    
  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 560,000  บาท  (หาแสนหกหม่ืนบาท
ถวน) 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
          9.1 เปนการคัดกรองนักเรียน  นักศึกษา  เบื้องตนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพยาเสพติด 
      9.2 สรางระบบเฝาระวัง  ดูแล  ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา  ลดปญหาการออกกลางคันของ
นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล 
      10.๑   แบบสํารวจความพึงพอใจ 
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โครงการกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานปกครอง   
4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล     

ดวยปจจุบันปญหายาเสติดไดเขามาแพรระบาดในสถานศึกษา  สังคมและชุมชนมากยิ่งข้ึนแม
รัฐบาลจะมีมาตรการลงโทษผูคา   ผูเสพตามกฎหมายอยางเครงครัดแตก็ยังไมสามารถยับยั้งการแพรระบาดได
ประกอบจังหวัดเชียงรายถือวาเปนจังหวัดชายแดนเปนแหลงผลิตและเปนสนทางผานของยาเสพติด  นักเรียน 
นักศึกษาถือวาเปนกลุมเปาหมายท่ีกลุมผูจําหนายตองการดึงใหเขาไปยุงเก่ียวมากท่ีสุดเนื่องจากเปนวัยท่ีกําลัง
อยากรูอยากทดลอง 

 จากเหตุผลดังกลาว งานปกครองไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาโดยการจัดกิจกรรมรณรงคและนิทรรศการเนื่องในวันยาเสพติดโลกใหนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาหลีกเลี่ยงไมเขาไปยุงเก่ียวกับสิ่งอบายมุขตางๆ 
5. วัตถุประสงค 
               5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไมใหเขาไปยุงเก่ียวยาเสพติด 
           5.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
                       6.1.1 นักเรียน นักศึกษารวมกิจกรรม                  จํานวน 2,000  คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษาเลิกยุงเก่ียวยาเสพติดและปญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ  
จากเงิน บํารุงการศึกษา  งบประมาณจาก การจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  เปนเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 10,000  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   ไดแก  

- คาปายประชาสัมพันธคําขวัญตานภัยยาเสพติด                           เปนเงิน    2,000 บาท 
- คาเงินรางวัลประกวดคําขวัญและประกวดรองเพลงตานภัยยาเสพติด  เปนเงิน    8,000 บาท  
รวมเปนเงิน  10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)                                                                                                                                               
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  9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
          9.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไมใหเขาไปยุงเก่ียวยาเสพติด 
          9.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล 
      10.๑   แบบสํารวจความพึงพอใจ      
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โครงการประกันอุบัติเหตุกลุมนักเรียน-นักศึกษา    
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา   
4.  หลักการและเหตุผล        

เนื่องจาก  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  ไดเปดรับนักเรียน  นักศึกษา  ในแตละปเปนจํานวนมากและ
นักเรียน  นักศึกษา  ท้ังหมดจะมีอายุระหวาง  18  ปถึง  22  ป  เปนชวงวัยรุน  ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุไดงายมาก  จึงไดจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุหมู  เพ่ือชวยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีประสบ
อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต  เพ่ือใหไดรับคาตอบแทนเปนการบรรเทาคาใชจายใหแกผูปกครองตอไป 
5.  วัตถุประสงค      

เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  3,500  คน 
  เพ่ือเปนการชวยเหลือ  ลดคาใชจายใหแกผูปกครองของนักเรียน  นักศึกษา  ท่ีประสบอุบัติเหตุหรือ
เสียชีวิต 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตไดรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช      

จากงบประมาณ   (คนละ  230x3,500) 805,000  บาท  (แปดแสนหาพันบาทถวน)  
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักเรียน  นักศึกษา ท่ีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 แบบสํารวจความพึงพอใจ 
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โครงการผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานงานครูท่ีปรึกษา  
4. หลักการและเหตุผล       
  การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศท่ีตองเรงดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาอยางจริงจัง เพราะทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณในการจัดการศึกษา การลดปญหาการ
ออกกลางคันของผูเรียน เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการแกไขการออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา พรอมท้ังแสวงหารูปแบบการเพ่ิมปริมาณผูเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมกับผูปกครองชุมชน 
ทองถ่ิน และสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรมเพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน และเนื่องจากผูเรียนท่ีศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายอยูในชวงวัยรุนทําใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาดานการเรียน ปญหาดาน
การติดสารเสพติด ปญหาความประพฤติตนไมเหมาะสม ปญหาชูสาว เปนตน ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงไดจัดใหมี
การพบปะระหวางผูปกครองและครูท่ีปรึกษา เพ่ือจะไดมีการรวมมือกัน เพ่ือหาทางออกและแนะนําชวยเหลือ
ในการดูแลผูเรียนอยางถูกตอง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องความสําคัญของผูปกครองและ
วิทยาลัยฯในการรวมมือกันดูแลเด็ก เพ่ือรวมกันสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเปนคนดี
ของสังคม 
5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือใหผูปกครองนักเรียนรับทราบพฤติกรรม  ผลการเรียนและ พบปะครูท่ีปรึกษาประจํากลุม 
6. เปาหมาย 
    6.1  ผลผลิต(Outputs) 
  6.1.1  ผูปกครองนักเรียนระดับปวช. 1,700 คน นักศึกษาระดับปวส.  จํานวน 1,700 คน ได 

พบปะครูท่ีปรึกษาประจํากลุม   
    6.2  ผลลัพธ(Outcomes) 
  6.2.1  ผูปกครองนักเรียนระดับปวช. นักศึกษาระดับ  80%  ไดรับทราบขอมูลของผูเรียน 
7. กิจกรรมและการดําเนินงานและงบประมาณ  
    ๗.๑ การจัดทําแฟมประวัติผูเรียน               
    ๗.๒ จัดประชุมผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา       
    ๗.๓ มอบเกียรติบัตรใหครูท่ีปรึกษา              
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8. งบประมาณท่ีใช  1๐0,000  บาท        
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูปกครองนักเรียนรับทราบพฤติกรรม  ผลการเรียนและ พบปะครูท่ีปรึกษาประจํากลุม 
10. ติดตามและประเมินผล 

10.1  รายงานผลการจัดงานวันผูปกครองพบครูท่ีปรึกษา 
10.2  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ 
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาแสงไฟสองสวางสนามฟุตบอล 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสนามฟุตบอลและลานกิจกรรมหนาเสาธงวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
มาทํากิจกรรมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมหนาเสาธง รวมถึงการออกกําลังกายตอนเย็น แตปจจุบัน
กับพบวา  แสงไฟสองสวาง บริเวณสนามนั้น มีการชํารุดและไมเพียงตอการใชงานจริง ทําใหเปนอุปสรรคและ
เกิดความไมปลอดภัยตอการออกกําลังกาย 
 งานกิจกรรม ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการปรับปรุงและพัฒนา
แสงไปสองสวางสนามฟุตบอลและลานกิจกรรมหนาเสาธง เพ่ือใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
เหมาะแกการจัดกิจกรรม ของทางวิทยาลัย รวมท้ังการเรียนการสอน และรองรับการแขงขันกีฬารายการตางๆ 
ดังนั้น สนามฟุตบอลและลานกิจกรรมหนาเสาธง  จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการปรับปรุงดานไฟสองสวาง เพ่ือ
เอ้ือประโยชนแก นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตอไป 
๕.วัตถุประสงค 
๕.๑ เพ่ือเพ่ิมแสงไฟสองสวาง ใหมีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
๕.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การออกกําลังกายและ การทํากิจกรรมของทางวิทยาลัย  
๖.เปาหมายและตัวชีวัด 
 ๖.๑ ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
   ๖.๑.๑ พัฒนาพ้ืนสนามแสงไฟสองสวาง สนามฟุตบอลและลานกิจกรรมหนาเสาธง   
 ๖.๒ ผลลัพธ (Outcome) (เชิงคุณภาพ) 
   ๖.๒.๑ สภาพท่ัวไปของสนามฟุตบอลและลานกิจกรรมหนาเสาธง มีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย  
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
 ๗.๑ เสาไฟและไฟสปอรตไลน จํานวน 2 ชุด  ชุดละ ๘๒,๐๐๐ บาท  ยอดเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท 
๘. งบประมาณท่ีใช  ๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดี ตอการจัดกิจกรรม การเลนกีฬา และการเรียนการสอน 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ ตอการจัดกิจกรรม การเลนกีฬา และการเรียนการสอน 
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๑๐.การติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ สํารวจความพึงพอใจผูเรียน 
 ๑๐.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผน 
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โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องออกกําลังกาย 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔.หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันการออกกําลังกาย ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต เพราะการออกกําลังกาย สามารถทํา
ใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและทําใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา 
ใหควบคูกับการเปนคนดีมีคุณธรรม ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
 งานกิจกรรม ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีสุขภาพท่ีดี 
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และเพ่ือเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย จึง
จําเปนท่ีจะตองมีเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือเ อ้ือประโยชนแก นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
๕.วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายในองคกร  
 ๕.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม ของทางวิทยาลัย 
๖.เปาหมายและตัวชีวัด 
 ๖.๑ ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
  ๖.๑.๑ เครื่องออกกําลังกาย  จํานวน ๑๒  เครื่อง 
 ๖.๒ ผลลัพธ (Outcome) (เชิงคุณภาพ) 
  ๖.๒.๑ เครื่องออกกําลังกาย มีสภาพสมบูรณ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน  
๗.กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
  ๗.๑ อุปกรณบริหารสะโพก หัวไหล จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๕๐๐ บาท   ยอดเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท 
  ๗.๒อุปกรณบริหารขอเทา-เขา จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๕๐๐ บาท  ยอดเงิน ๓๗,๐๐๐บาท 
  ๗.๓อุปกรณบริหารแขน-เขา ลดหนาทอง จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๐๐๐ บาทยอดเงิน๓๖,๐๐๐ บาท 
  ๗.๔อุปกรณบริหารขอ สะโพก จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ยอดเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.๕อุปกรณบริหารขาและสะโพก จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๘,๕๐๐ บาท  ยอดเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท 
  ๗.๖อุปกรณบริหารแขนและหัวไหล จํานวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๒๐๐ บาท  ยอดเงิน ๓๘,๔๐๐ บาท 
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๘.งบประมาณท่ีใช  ๒๑๕,๔๐๐บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) 
 

๙.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีทัศนคติท่ีดี ตอการออกกําลังกาย 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  
 

๑๐.การติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑ สํารวจความพึงพอใจผูเรียน 
 ๑๐.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผน 
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โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix it center)    
 1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ตามขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ.2552 – 2561)  ซ่ึงมีหลักการและกรอบ
แนวคิดเนนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  และเสนอกลไกท่ีจะกอใหเกิดผลตอ  การพัฒนาการศึกษา
อยางเปนระบบและพิจารณาระบบการศึกษาและการเรียนรูในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ  
ซ่ึงตองเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน  ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  เกษตรกรรม  
สาธารณสุข  การจางงาน  เปนตน  และไดกําหนดวิสัยทัศนไววา  “ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
”  มุงสู  “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ”  ภายใตแนวปฏิบัติของ  “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 การดําเนินการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  กอใหเกิดประโยชนตอทุกภาพสวน  โดยในแงของ
ประชาชนไดรับคําแนะนํา  ถายทอดความรูใหรูวิธีการดูแลรักษา  เครื่องมือ  เครื่องใช  และพัฒนาทักษะชาง
ชุมชนใหสามารถซอมบํารุง  อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน  เพ่ือลดรายจายโดยยืดอายุ
การใชงานของเครื่องมือ  อุปกรณการประกอบอาชีพ  และเครื่องใชในครัวเรือน  แงของนักเรียน  นักศึกษา  
เปนการเพ่ิมประสบการณและความเชื่อม่ันใหกับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชนและสรางแหลงปฏิบัต ิงานจริง  รวมทั ้งการพัฒนาทักษะแกน ักศึกษาใหม ีความสามารถ  มี
ประสบการณ  มีสรรถนะและความพรอม  สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทยในแงเศรษฐกิจในภาพรวมทําใหประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา  
การซอมบํารุงเบื้องตน  และการยืดอายุการใชงานเครื่องมือ  เครื่องจักร  ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ
การดํารงชีวิตประจําวัน  และชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการ
ฝกปฏิบัติจริงกับทีมชางซอมประจําศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  ในการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน 
 จากการดําเนินการตามโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix it center)  ท่ีผานมา  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงไดดําเนินงานโครงการอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีมุงผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสงผลตอการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยมีกลยุทธ  คือ  สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
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และฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ  นอกระบบ  และทวิภาคี  สงเสริมอาชีพ
ใหประชาชนในการสรางงาน  สรางรายได  ขีดการศึกษาแกผูดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุ  ตลอดจนการ
สงเสริมใหมีการสรางรายไดตอไป 
5.  วัตถุประสงค  
 5.1  ดานประชาชน 
  5.1.1  ลดรายจายของประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร  โดยการยืดอายุการใชงาน
ของเครื่องจักร / เครื่องยนต / อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
ของครัวเรือน 
  5.1.2  ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ีนํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซม
เครื่องมืออุปกรณ  และลดการนําเขาเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ 
  5.1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน  กลุมอาชีพ  และครัวเรือนใหเต็ม
ความสามารถและสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร 
 5.2  ดานนักเรียน  นักศึกษา 
  5.2.1  เพิ่มประสบการณการทํางานของนักเรียน  นักศึกษา  และมีรายไดระหวางเรียน  
ดวยการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  รวมท้ังการสรางงานแกชางชุมชนในทองถ่ิน  และศิษยเกา 
  5.2.2  สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแกนักเรียน  นักศึกษาใหมี
ความสามารถ  มีประสบการณ  มีสมรรถนะและความพรอม  สรางชองทางในการประกอบอาชีพ  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 5.3  ผลตอภาพรวมเศรษฐกิจ 
  5.3.1  ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา  การซอมบํารุงเบื้องตนการยืดอายุการใชงาน  
อุปกรณการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน 
  5.3.2  มีฐานขอมูลอาชีพของชุมชนและปจจัยการผลิตจากผลิตภัณฑชุมชน  OTOP 
  5.3.3  ใหคําแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานดานสุขอนามัยพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาและ
เพ่ิมมูลคาสินคาและบริการของชุมชน 
6.  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลดรายจายของประชาชนในหมูบานเปาหมาย  โดยการยืดอายุการใชงานของ
เครื่องจักรกลการเกษตร / ยานพาหนะ / เครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชในครัวเรือน   

6.1.2 ประชาชนท้ังในและนอกภาคเกษตรไดรับความรูในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ
ประกอบอาชีพอยางถูกตอง 
  6.1.3  มีแหลงปฏิบัติงานจริงแกนักเรียน  นักศึกษา  แผนกชางยนต  ชางอิเล็กทรอนิกส  
ชางไฟฟากําลัง  ชางกลโรงงงานและชางเชื่อมโลหะ  ใหมีความสามารถ  ประสบการณ  สมรรถนะและความ
พรอมเพ่ือเปนแนวทางการประกอบอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  6.1.4  ชุมชนไดรับการพัฒนาดานผลิตภัณฑชุมชน และไดรับการพัฒนากระบวนการผลิต 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณ
ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตของประชาชนคนยากจน  บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากการลดรายจาย 
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  6.2.2  ประชาชนมีความรูในการใช  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพ  เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
  6.2.3  ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี  ลดความเสี่ยงตอการติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลและมีความพรอมในการสรางงานสรางรายได 
  6.2.4  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
สรางมูลคาเพ่ิมเสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินคาเบื้องตน 
  6.2.5  นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ  ประสบการณ  และความเชื่อม่ันในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
8.  งบประมาณท่ีใช 
  จากเงินงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1  ประชาชนไดรับการบริการจากศูนยซอมสราง  ลดคาใชจายของประชาชน 
   9.2  สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชนผูเขาใชบริการ 

9.3  นักเรียน  นักศึกษา  ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง 
9.4  นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความชํานาญในวิชาชีพ  และมีจิตอาสารวมสรางประโยชน 
        ใหแกสังคม 

  9.5  ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการพัฒนา 
10.  การติดตามและประเมินผล 
  10.1  โดยการใชแบบสอบถามประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
  10.2  เผยแพรภาพกิจกรรมผานเว็ปไซดวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
  10.3  สรุปรูปเลมรายงาน 
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โครงการอาชีวะอาสา 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
        มาตรฐานท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม ขอท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใหสถานศึกษาในสังกัด 
ดําเนินโครงการอาชีวะอาสา  ในชวงเทศกาล  2563  เพื่อบริการตรวจสภาพรถและใหบริการอื่น ๆ  
แกประชาชนตามเสนทางถนนสายหลักและถนนสายรอง  เปนการลดอุบัติเหตุเพ่ือรองรับความปลอดภัย
ในการเดินทางของผูใชรถใชถนน  และเพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดนําความรูท่ีไดรับจากดานวิชาชีพไปใช
ประโยชน  สามารถบูรณาการความรูไปสูการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณใหม
ใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะสรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคา  มีประโยชนแกตนเอง  ทองถ่ิน  ชุมชน  และ
สังคม 
  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค  งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน  และแผนกชางยนต  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
5.  วัตถุประสงค  
  5.1  เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพรองของตัวรถและอุปกรณสวนควบ  รวมถึง
การใหบริการผูขับรถและผูเดินทางท่ีเหนื่อยลาจากการเดินทางไกล    
  5.2  เพ่ือสงเสริม  พัฒนา  และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณในวิชาชีพใหกับนักเรียน  
นักศึกษา  จากการเรียนในสถานท่ีจริงและปฏิบัติงานในสถานการณจริง  รวมถึงปลูกฝงในเรื่องจิตอาสาใหแก
นักเรียน  นักศึกษา  รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
  5.3  เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ  และเอกชน  ในการสราง
ประโยชนตอสังคม 
6.  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   
  6.1.1  เพ่ือใหบริการชวยเหลือประชาชนท่ัวไปตามถนนสายหลักและสายรอง  ท่ีสัญจรไปมา  ไม
นอยกวา  100  คัน     
         6.1.2  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเขารวม
โครงการฯ ไมนอยกวารอยละ  80  
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 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
        6.2.1  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  นําความรู  ทักษะ 
             ความชํานาญ  ไปใชในการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
        6.2.2  นักเรียน  นักศึกษา  ไดรับประสบการณจริงในการใหบริการดานวิชาชีพ  
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากเงินงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมการขนสงทางบก  ตามท่ีไดรับจัดสรร 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   9.1 ประชาชนไดรับการบริการจากศูนยอาชีวะอาสา มีความปลอดภัยและลดการเกิด 
          อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน 
   9.2  สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชนผูเขาใชบริการ 
   9.3  ลดคาใชจายของประชาชน   
  9.4  นักเรียน  นักศึกษา  ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง 

9.5  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความชํานาญในวิชาชีพ  และมีจิตอาสารวมสรางประโยชน 
        ใหแกสังคม 

10.  การติดตามและประเมินผล 
  10.1  โดยการใชแบบสอบถามประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
  10.2  สรุปรูปเลมรายงาน 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
        ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขอท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔.  หลักการและเหตุผล  

ตลอดระยะเวลา 4-5 ปท่ีผานมา การศึกษาของประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาหลาย
อยาง ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดการศึกษาท่ีไมท่ัวถึงและไมสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใช
วิธีการจัดการศึกษาท่ีลาสมัย รวมถึงมีการตื่นตัวของกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  สิ่งเหลานี้สงผล
กระทบตอระบบการศึกษาของประเทศไทย ทําใหเกิดปญหาความดอยคุณภาพของผูเรียนเม่ือเทียบกับการจัด
การศึกษาของประเทศชั้นนําอ่ืน ๆ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ นับเปนหลักสูตรท่ีถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาดานเรียนรูของผูเรียน และ
สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการ
แขงขันกันสูงข้ึน ซ่ึงถาหลักสูตรไดถูกประยุกตและนํามาใชในระบบการศึกษาไดอยางเหมาะสม จะทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตัวเองใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได และผูเรียน มี
สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
5. วัตถุประสงค  
    5.1 เพ่ือวิเคราะหความสําคัญของหลักสูตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรู  
    5.2 เพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบการสอน  และสื่อการเรียนการสอน         
6. เปาหมาย และ ตัวช้ีวัดสําเร็จ 
   6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ    
        6.1.๒ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงรายวิชา      
   6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.๒.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงรายวิชา อยางเปนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป         
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
    7.1 จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ 
    7.2 สงเสริมครูพัฒนาหลักสูตร ฯ อยางเปนระบบ 
8. งบประมาณการดําเนินโครงการ     
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
   9.1 ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  
   9.2 ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับความตองการ  
         ของตลาดแรงงานสถาน และประกอบการ      
   9.3 สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
   9.4 สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานท่ี 2 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
     10.1 รายงานผลโครงการ (รูปเลม) ตอสถานศึกษาและเผยแพรขอมูลใหผูเก่ียวของทราบ 
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โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ 
1.  ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณของ สอศ.) 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
        ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขอท่ี 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายคํานึง  ทองเกตุ 
4.  หลักการและเหตุผล 

ดวยความจําเปนและความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษท่ี  21  ในการเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียน นักศึกษาใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี  21 ซ่ึงใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู  โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพ      ของการจัดการเรียนรู โดยเนนท่ีองคความรู  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับ
ตัวผูเรียน 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุงเนนและใหความสําคัญของการจัด การ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติเพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนจึงไดกําหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝมือและการเตรียมความพรอมแกกลุมเปาหมาย
ใหมีสมรรถนะท่ีไดมาตรฐานสากล  โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจากผูใช “Demand  
Driven”  (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 2) 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกําหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  เพ่ือเปดโอกาสใหสถาบันการอาชีวศึกษาในแตละแหงสามารถพัฒนาหลักสูตรได
เองโดยยึดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชา โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาจะตองเปนหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Curriculum) เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ   ทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตรงตามมาตรฐานของอาชีพ   

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาแกคณะครูของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีเนนสมรรถนะ ใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล 
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5.  วัตถุประสงค   
     ๕.๑  เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาแกคณะครูของวิทยาลัย 
     ๕.๒  เพ่ือแปลงหลักสูตรสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนสมรรถนะ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
     6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ  
            ๖.๑.๑  ครูเขารวมอบรม   จํานวน  ๓๐  คน 
            ๖.๑.๒  ไดหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ   จํานวน  ๓๐  วิชา 
     6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
            ๖.๒.๑ ครูเขารวมอบรม มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
            ๖.๒.๒ หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองกับโลกของอาชีพ 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช  รวมท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     9.1  ครูท่ีเขารับการอบรม สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     9.2  ผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพและเพ่ิมสมรรนถะวิชาชีพ 
     9.3  ผูเรียนมีความพรอม และความสามารถในการเรียนรูเพ่ือประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี  
21 
10. การติดตามและประเมินผล 
      10.1  ประเมินผลการฝกอบรม โดยสอบถามจากผูเขารวมอบรม 
      10.2  สรุปผลและรายงานผลการฝกอบรมตอวิทยาลัยฯ ในภาพรวม 
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โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕65 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    O โครงการตามภาระงานประจํา     
    O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)   
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
       2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี  1 ดานความรู  
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ดานท่ี 1 ดานผูเรียน ขอท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน   
 ดานท่ี 1.ดานผูเรียน  ขอท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
 องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี..................-................  
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ 

4. หลักการและเหตุผล 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลท่ีใช

อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับ
เพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลก EF SET เปนมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวท่ีวัดระดับทักษะท้ังหมดไดอยาง
แมนยํา ตั้งแตระดับเริ่มตนไปจนถึงระดับชํานาญ โดยอางอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษท่ี
ไดรับมาตรฐานอ่ืน ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญไดบาง แตไมใชระดับท้ังหมดของ CEFR 
 การรับรองระดับภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีจําเปนในการสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยหลายแหงและการขอ
วีซา สําหรับการหางาน แมวาจะมีขอกําหนดอยางเปนทางการไมมากนัก แตการรับรองระดับภาษาอังกฤษจะ
ทําใหผูเขารับการทดสอบโดดเดนจากผูอ่ืน หากพิจารณาในมุมมองท่ีกวางข้ึน การวัดระดับภาษาอังกฤษของผู
เขารับการทดสอบอยางแมนยําและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะไดตลอดเวลานั้นนับเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนวิธีท่ีผูเขารับการทดสอบจะรูไดวาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ผูเขารับการทดสอบพัฒนาเพ่ิมข้ึนมากนอยเพียงใด 
          ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงไดจัดทํา  “โครงการทดสอบ
วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕65”  เพ่ือสงเสริมการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ใหกับ นักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ใหมีความรูและพัฒนาทักษะดานภาษา
ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต 
 

5. วัตถุประสงค  
5.1 เพ่ือสงเสริมการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ใหกับ นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาตามระดับท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
5.2 เพ่ือใหมีความรูและพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตในการ
ทํางานรวมกับสถานประกอบการในอนาคต  
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    6 . เปาหมายและตัวชี้ วัด 

6.1 เชิงปริมาณ  
นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการ 1,183 คน ไดรับการวัดความรู ความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษตามระดับความรู     
 6.2 เชิงคุณภาพ          
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ท่ีเขารวมโครงการ 1,183 คน สามารถวัดระดับ
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษตามระดับความรูได 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 สถานท่ี วิทยาลัย 
7.2 ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565 
7.3 กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

P 1. ขออนุญาตดําเนินตามโครงการ             
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ             

D 4. ดําเนินโครงการทดสอบวัดระดบั
ความสามารถภาษาอังกฤษของผูเรียน 
ประจําปการศึกษา ๒๕6๕ 

            

C 5. รวบรวมสรุปผลโครงการสรุปผล 
อภิ ปร ายผล  และข อ เ สนอแนะของ
โครงการ 

            

A 6. รายงานผลโครงการ             
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
  -ใชงบประมาณท้ังสิ้น 500,000 บาทถวน- 
9.  การติดตามและประเมินผล       
 9.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมของผูเรียน โดยใชแบบทดสอบ 
 9.2 ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ โดยใชแบบสอบถาม 
 9.3 สรุปผล ประเมินผล รายงานผลใหสถานศึกษาทราบ 
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โครงการ  แขงขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษา ประจําป พ.ศ. 2564 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)    
 

2.  ความสอดคลองกับนโยบาย/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี   1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1    ขอท่ี...1.5.... ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ........... 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี ........................... ตัวบงชี้ท่ี......................................  
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ 
4.  หลักการและเหตุผล        
  ดวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ใหเปนประธาน 
และเจาภาพการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม เพ่ือคัดเลือกตัวแทนผูชนะเลิศการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม แตละประเภทเขาประกวดระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 
2561ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานเตรียมพรอมสําหรับการแขงขัน การฝกซอม ในแตละสาขางานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค        
 5.1  เพ่ือจัดแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมภายในสถานศึกษา 
 5.2  เพ่ือจัดแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 5.3  เพ่ือฝกซอมตัวแทนท่ีผานการคัดเลือกในระดับจังหวัด ระดับภาค เพ่ือแขงขันในระดับชาติตอไป 
 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ          
 6.1  ทุกสถานศึกษาในสังกัด อศจ.เชียงราย เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรม 
 6.2  คัดเลือกตัวแทนผูชนะเลิศแตละสถานศึกษาเขารวมแขงขันในระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
 ระยะเวลา.....พ.ย. 63 – ส.ค.64.......... สถานท่ี.....วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย...... 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

เขียนและเสนอโครงการ             
วางแผนการดําเนินงาน             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             
ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
วางแผนไว 

            

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
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8.  งบประมาณท่ีใช      
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  วัสดุสํานักงาน  10,000 บาท 
 8.2  กระดาษจัดทําเกียรติบัตร 20 หอ x 150 บาท  3,000 บาท 
 8.3  คาถายเอกสารคูมือและใบบันทึกใหคะแนนคณะกรรมการ 10 สาขางาน  5,000 บาท 
 8.4  คาอาหารกลางวันและน้ําดื่มผูเขารวมแขงขันและคณะกรรมการดําเนินงาน  20,000 บาท 
 8.5  คาวัสดุฝกซอมการแขงขันขันทักษะวิชาชีพทุกสาขางาน ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ   
100,000  บาท 
 8.5  คาฝกซอมการแขงขันขันทักษะวิชาชีพทุกสาขางาน ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับชาติ     
118,020  บาท 
 8.6  คาปายไวนิล 10 ปาย (การแขงขันทักษะวิชาชีพ)  10,000 บาท 
 8.7  จัดสถานท่ีพิธีเปด ดอกไม ประกวด ระบบไฟฟา ประปา เครื่องเสียง  10,000  บาท 
 8.8   คา ใชจ ายในการจัดการเปนเจาภาพแขง ขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีว ศึกษาภาคเหนือ        
191,980 บาท 
 จํานวนเงินท้ังส้ิน  468,000 บาท  (ส่ีแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  ไดตัวแทนเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาชางอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด เขาแขงขัน 10 ส า ข า ง า น  
 9.2  ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ ไดรับการเผยแพรในระดับภาค ในปการศึกษา 2564 
 9.3  ไดตัวแทนผูชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพประเภทชางอุตสาหกรรมแขงขันอาชีวศึกษาระดับภาค 
ภาคเหนือ เขาแขงขันระดับชาติ ปการศึกษา 2564 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 รายงานผลการประกวด ระดับ อศจ.เชียงราย 
 10.2 ประเมินผลความพึงพอใจการจัดประกวด 
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โครงการ  จัดแสดงผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการวันเปดโลกเทคนิค ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565 
 

1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)    
 

2.  ความสอดคลองกับนโยบาย/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี   3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1    ขอท่ี...1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี ........................... ตัวบงชี้ท่ี......................................  
 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
4. หลักการและเหตุผล        
  ดวยนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดมุงเนนใหจัดการเรียนการสอน
รูปแบบบูรณาการตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูและหลักสูตร 3 Track (ใช ซอม สราง) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองในดานการฝกทักษะวิชาชีพ ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
และประดิษฐชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจัดสงเปน Best practice ของสาขางานนั้น ๆ ได ตลอดจนเผยแพรผลงาน
สูสายตาของบุคคลท่ัวไป เปนการเผยแพร ประชาสัมพันธชื่อเสียงของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดจัดใหผูเรียนจัดทําผลงานตามสาขางานตาง ๆ ในรายวิชา การจัดทํา
โครงการของนักศึกษา กอนจบการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 และสงเสริมใหทุกสาขางานไดจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ ฝายวิชาการจึงไดกําหนดการจัดแสดง
นิทรรศการทางวิชาการฝนวันเปดโลกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2564 ข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค        
 5.1  ผลผลิต 
  5.1.1  แผนกชางตาง ๆ รวม 8 แผนก จัดแสดงผลงานทางวิชาการของผูเรียนและกิจกรรม 
ดานวิชาการ 
  5.1.2  นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขต 1 เชียงราย จํานวน 30 โรงเรียน จํานวนนักเรียน
ประมาณ 600 คน เขาเยี่ยมชมนิทรรศการ 
  5.1.3  ผลงานของผูเรียนท่ีจัดแสดง-สาธิต จํานวนประมาณ 100 ชิ้นงาน 
 5.2  ผลลัพธ 
  5.2.1  คณะครู-นักเรียน จากโรงเรียนตาง ๆ ท่ีเขาชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการไดรับความรู
ดานชางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  5.2.2  บุคคลท่ัวไปยอมรับดานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมากข้ึน  
และประชาสัมพันธใหกับผูสนใจเขาศึกษาตอไดมากข้ึน 
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6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
  6.1.1  จัดแสดงผลงานของผูเรียนประมาณ 200 ชิ้นงาน 
  6.1.2  จัดแสดงผลงานนวัตกรรม PLC ของครูผูสอน จํานวน 100 ผลงาน 
  6.1.3  จํานวนนักเรียนเขาชมนิทรรศการจากโรงเรียนตาง ๆ ประมาณ 600 คน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
  6.2.1  ครูและนักเรียนท่ีเขารวมนิทรรศการไดรับความรู ทักษะ ประสบการณในสาขาเทคโนโลยี
งานชางตาง ๆ มากข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี       
ระยะเวลา.....พ.ย. 63 – ส.ค.64.......... สถานท่ี.....วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย...... 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

เขียนและเสนอโครงการ             
วางแผนการดําเนินงาน             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             
ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
วางแผนไว 

            

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
8.  งบประมาณท่ีใช     
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  คาอาหารวางเปดงาน 100 กลองๆ ละ 25 บาท      =    2,500   บาท 
 8.2  คาตอบแทนการแสดงชวงพิธีเปด 1 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท  =    2,000   บาท 
 8.3  คาตอบแทนการแสดงดนตรีของนักศึกษา     =    1,000   บาท 
 8.4  คาวัสดุจัดแสดงและสาธิตผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา  =    2,000   บาท 
 8.5  คาวัสดุแสดงผลงานวิจัยในกิจกรรม PLC คณะครู   =    17,500 บาท 
 8.6  คาวัสดุสํานักงาน, ปายไวนิล, สรุปรายงานรูปเลม   =    3,000   บาท 
 8.7  คาวัสดุพิธีเปด, ตกแตงเวที     =    2,000   บาท 
 รวมเปนเงิน  30,000  บาท     (สามหม่ืนบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  ครู และนักเรียนท่ีเขารวมนิทรรศการไดรับความรู ทักษะ ประสบการณในสาขาเทคโนโลยีงานชาง
ตาง ๆ มากข้ึน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สํารวจจํานวนผลงานนักศึกษาและจํานวนผูเขาเยี่ยมชม 
 10.2 สังเกตความรวมมือในการจัดงาน 
 10.3 สอบถามความคิดเห็นครู นักเรียนท่ีเขาเยี่ยมชมงาน 
 10.4 สอบถามความคิดเห็นความรวมมือการจัดงานของครู นักเรียน วท.ชร. ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
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โครงการ  จัดงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2564 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)     
2.  ความสอดคลองกับนโยบาย/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี   3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1    ขอท่ี...1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี ........................... ตัวบงชี้ท่ี......................................  
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ 
4.  หลักการและเหตุผล        
  ตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตรข้ึน เพ่ือเผยแพร
ความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแกเยาวชน เพ่ือเปนการสงเสริมความรูและมีสวนรวมในการสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย บรรลุตาม
วัตถุประสงค 
5.  วัตถุประสงค        
 5.1  เพ่ือแสดงผลงานของทางวิชาการเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 5.2  เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ คือการจัดบอรดวิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม      
และการแขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการทําโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวด 
 5.3  เพ่ือเสริมความรูและประสบการณในวิชาวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ 
 5.4  เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงประวัติของพระราชบิดาวิทยาศาสตรไทยและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีของประเทศ และตางประเทศเฉพาะหนา 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  
  6.2.1  มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,500 คน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
  6.1.1  เปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
เปนการแลกเปลี่ยนความรูทางวิทยาศาสตรภายในงานจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา.....พ.ย. 64 – ส.ค.65.......... สถานท่ี.....วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย...... 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

ต.
ค. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

เขียนและเสนอโครงการ             
วางแผนการดําเนินงาน             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน             
ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีวางแผน
ไว 

            

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  วัสดุทดลองวิทยาศาสตร 10,000  บาท 
 รวมท้ังส้ิน   10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ        
 9.1  นักศึกษาไดรับความรู ประสบการณดานวิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 9.2  นักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถ ในการจัดบอรด/แขงขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ไดสนุกสนานไปกับการสอยดาววิทยาศาสตร และไดรับประสบการณนอกเหนือจากในหองเรียน 
10. การติดตามและประเมินผล      
 10.1 สังเกตจากคณะครู – อาจารย นักศึกษาท่ีใหความสนใจนิทรรศการ 
 10.2 ประเมินผลคะแนนการแขงขันการจัดบอรดวิทยาศาสตร และการแขงขันทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรของนักศึกษา 
 10.3 จากการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรม 
 10.4 รวบรวมผลการแขงขันสรุปผลเปนรูปเลมเพ่ือทราบถึงปญหาและแนวทางแกไขครั้งตอ ๆ ไป 
 10.5 รายงานผลใหวิทยาลัยฯ ทราบ 
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โครงการ การสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพรอม (Pre  V-NET)  
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานความสามารถในการแขงขัน 
        ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 

  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ    งานวัดผลและประเมินผล    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการ
ประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนศูนยกลางความรวมมือดานการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ   การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพตองเปนการ
จัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  
เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  โดยนําความรูในทาง
ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 
 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดกําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ไดกําหนด
คุณสมบัติใหผู เรียนชั้นปสุดทาย ปวช.3 และปวส.2 เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (Vocational  National Educational  Test : V-NET)  ปการศึกษา 2563 ดังนั้น งานวัดผล
และประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  จึงไดจัดทําโครงการนี้เพ่ือการสอนเสริม (Pre  V-NET) เพ่ือเตรียม
ในการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา (Vocational  National Educational  Test : V-NET)  ป
การศึกษา 2563 ตอไป 
 

5. วัตถุประสงค *(กรณีมีหลายกิจกรรม เขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุมทุกิจกรรม) 
5.1  เพ่ือทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
5.2  เพ่ือเพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5.3  เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาระดับชาติ 
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5.4  เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.5  เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน เชน การสมัครเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  * (จํานวน ,รอยละ) 
  6.1.1 พัฒนาครูผูสอนในการสอนเสริม 
  6.1.2 นักศึกษาทุกคนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 รวม 1,239 คน  เขารับการทดสอบ 

6.2 ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)  * (ระดับคุณภาพ) 
  6.2.1 ครูผูสอนสรางและกําหนดเกณฑการสอนเสริมติวเพ่ือเตรียมความพรอม รอยละ 70 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบ รอยละ 80 
7. กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
8. งบประมาณท่ีใช 
จากงบประมาณวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ  ดังนี้ 

8.1 คาตอบแทนคณะครูสอนเสริมติวพิเศษวันหยุดราชการ(เสาร-อาทิตย) กอนสอบ ไดแก ผูสอนวิชา
สอนคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และพละศึกษา จํานวน 10 คนๆละ  
600 บาท เปนเงิน  6,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน  6,000 บาท  (หกพันบาทถวน) 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  บุคลากรครูของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไดรับการพัฒนาความรูในดานกําหนดเครื่องมือประเมิน  การ
สรางเครื่องมือประเมิน  และเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนําไปใชประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดวยเครื่องมือประเมินท่ีมี
มาตรฐาน 
10. การติดตามและประเมินผล 
      10.๑ ผลการทดสอบจากสทศ. 
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โครงการสรางเสริมประสบการณในการเรียนดานวิชาชีพ 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 

 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    
4. หลักการและเหตุผล         
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายใหผูเขาศึกษาตอในวิทยาลัยสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเปน
การสงเสริม และจุดประกายดวยการมองเห็นทิศทางการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนการวางแผน
จัดการดานการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึงเปนการสรางความตระหนักในการเรียนดานวิชาชีพ  ซ่ึงฝาย
วิชาการเปนฝายท่ีรับผิดชอบในการศึกษาดูงานของนักศึกษาดังกลาวและเห็นความสําคัญในนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทําโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปวช.๑ ประจําป
การศึกษา 2564 ข้ึน 

5.  วัตถุประสงค        
 5.1   เพ่ือใหนักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  
       6.1.1  นํานักศึกษา ระดับ ปวช. ๑ จํานวน 8 สาขาวิชา ไดศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
           6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
                  6.2.1 นักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง 
                  6.2.2 นักเรียนไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงเพ่ิมเติมจากการเรียนในหองเรียน   
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี     
  
          7.1  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

          7.2  ฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการ 

8.  งบประมาณท่ีใช   82,000  บาท  (แปดหม่ืนสองพันบาทถวน)    
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9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ        

 5.1 นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณตรงนอกหองเรียน 

     5.2   นักศึกษามีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง 

     5.3   นักศึกษาไดดูงานในสถานประกอบการ 

10. การติดตามและประเมินผล 

10.1  ประเมินผลโดยใชแบบสังเกต 

10.2  ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบทดสอบ 

10.3  ประเมินผลความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม 

10.4  สรุปผล ประเมินผล รายงานผลใหสถานศึกษาทราบ 

10.5  รายงานผลการดําเนินงานโครงการให สอศ. ทราบ 
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โครงการจัดทําส่ือการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 3 ดานครูผูสอน ขอท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ     ฝายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย        

4.  หลักการและเหตุผล     

  ในชวงศตวรรษท่ี 21 วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีไดพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสงผลใหใน

ปจจุบันบริษัทผูพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับการจัดทําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบใหเกิด

ความนาสนใจไดตามรสนิยมของแตละคนไดอยางหลากหลาย และในอนาคตความรูตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว องคความรูและตําราท้ังหลากหลายท่ีพิมพบนกระดานจะลาสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเปน

หนังสือเกาท่ีจะตองถูกกําจัดท้ิง จากแนวโนมดังกลาว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนท่ีใชกระดาษเปน

วัตถุดิบในการพิมพจะมีตนทุนท่ีสูงและไมคุมคากับการจัดพิมพ ปากฎการณดังกลาวนี้เริ่มปรากฏเดนชัดยิ่งข้ึน

ในปจจุบัน และโลกอนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเปนสื่อการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถเรียนรูไดในทุกท่ีทุกเวลา 

เพียงแคมีโทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรูไดในทุกท่ีทุกเวลาตามความตองการ  

  การจัดการศึกษาในปจจุบัน ครูคือผูอํานวยใหเกิดการเรียนรูและเปนผูทํางานรวมกับนักเรียนในการ

แสวงหาและปอนขอมูลท่ีถูกตองใหกับนักเรียน สื่อการเรียนรูหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีครูนํามาใชจัดกิจกรรม

การเรียนรูหากมีความหลากหลายท้ัง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออ่ืน ๆ จะชวยสงเสริมให

การจัดการเรียนรูเปนไปอยาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงายและรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจะชวย

กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซ้ึงและตอเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น

การพัฒนาความรูความสามารถ ในการผลิตสื่อนวัตกรรมดวยเทคโนโลยี แกครูผูสอนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือเปนการสงเสริมครูใหคิดคน สรางสรรคสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ตลอดจน

พัฒนาสื่อการเรียนรูและนวัตกรรมตาง ๆ ใหสามารถในไปใชอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมและสนับสนุนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในการสรางสรรคและพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
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5.  วัตถุประสงค  *(กรณีมีหลายกิจกรรม  เขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุมทุกกิจกรรม) 
 5.1  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการคิดคน สรางสรรค และ
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยี อยางหลากหลาย 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   *( จํานวน , รอยละ )  
  6.1.1  คณะครูในวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายจํานวน 5๐ คน 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ) 
  6.2.1  คณะครูในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จํานวน 5๐ คน ไดรับความรู และทักษะการจัดการ
เรียนรู Active Learning ไปจัดทําสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภายในสาขางาน 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
8.  งบประมาณท่ีใช 55,000 บาท  (หาหม่ืนหาพันบาทถวน)   
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู และทักษะการจัดการเรียนรู Active Learning ไปจัดทํา
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภายในสาขางานในภาคเรียนตอไปได 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน การดําเนินงานตามโครงการ โดยงานสื่อการเรียนการสอน 
ตอสถานศึกษาหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ ภายในสิ้นปงบประมาณ 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   110 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
 

โครงการ   การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 

2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
  มาตรฐานท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

        ดานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล  ฝายวิชาการ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน
วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน  
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 
 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดกําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 ไดกําหนดคุณสมบัติใหผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา และเรียนทุกคน
จะตองผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจึงจะสําเร็จการศึกษา    ดั งนั้ น  งานวั ดผลและประ เ มินผล 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  จึงไดจัดทําโครงการนี้เพ่ือกําหนดเครื่องมือประเมิน  การสรางเครื่องมือประเมิน 
และเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละระดับข้ึน สําหรับนําไปใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตอไป 
 

5. วัตถุประสงค *(กรณีมีหลายกิจกรรม เขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุมทุกิจกรรม) 
5.1  เพ่ือสรางเครื่องมือประเมิน และเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแตละระดับ ประเภทวิชา 

สาขาวิชา  สาขางาน 
5.2  เพ่ือจัดประเมินมาตรฐานวิชาวิชาชีพนักศึกษาแตละระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  * (จํานวน ,รอยละ) 
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 6.1.1 พัฒนาครูผูสอนในการสรางและกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.1.2 นักศึกษาทุกคนในระดับ ปวช.3 และปวส.2 รวม 1,239 คน  เขารับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
6.2 ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)  * (ระดับคุณภาพ) 
 6.2.1 ครูผูสอนสรางและกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 70 
 6.2.2 นักเรียน นักศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100 

 

7. กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ระยะเวลาดําเนินการ  1 มกราคม – 31 มีนาคม  2564  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

 
 

          

3.ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

   
 

        

4.วางแผนการดําเนินงาน    
 

        
5.ดําเนินตามโครงการ     

 

       
6.สรุปและรายงานผล      

 

      
 

8. งบประมาณท่ีใช 
จากงบประมาณวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ  ดังนี้ 

รวมท้ังส้ิน  109,000 บาท  (หนึ่งแสนเกาพันบาทถวน) 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  บุคลากรครูของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไดรับการพัฒนาความรูในดานกําหนดเครื่องมือประเมิน  

การสรางเครื่องมือประเมิน  และเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนําไปใชประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9.2  นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดวยเครื่องมือ
ประเมินท่ีมีมาตรฐาน 
10. การติดตามและประเมินผล 
 การบันทึกรายงานจากแผนกวิชา 
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โครงการ วันภาษาไทยแหงชาติ      
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
๒. ความสอดคลอง/การเช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.๑ ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
      2.๓ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค             
3.    ผูจัดทําโครงการ   หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  

๔. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาเปนเอกลักษณของชาติ เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบตอกันมายาวนานหลายยุคสมัย ประเทศ
ไทยมีภาษาไทยเปนของตนเองมานานกวา ๗๐๐ ป นับตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงประดิษฐ
อักษรไทยข้ึน เม่ือป พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึกประวัติศาสตรสุโขทัยบทแทงศิลาหรือท่ีเราเรียกวา “ศิลาจารึก” 
นับตั้งแตอดีตพระมหากษัตริย นักปราชญ ราชบัณฑิตของไทยก็ใชภาษาในการติดตอสื่อสาร ท้ังภาษาพูดและ
ภาษาเขียนสืบทอดตอกันมา 

ในปจจุบัน เทคโนโลยีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัยเริ่มเขามามีบทบาทมากข้ึน ทําใหภาษาไทยท่ีเปน
ภาษาประจําชาติไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ดวย ภาษาไทยท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
ไป มีการนําสํานวนภาษาตางประเทศเขามาพูดปะปนไทยคําอังกฤษคํา ปญหาเหลานี้หากไมเรงแกไข นับวัน
ภาษาไทยก็จะเสียหามากยิ่งข้ึน และท่ีสําคัญคนปจจุบันนี้ยังไมทราบถึงท่ีมาท่ีไปของวันภาษาไทยแหงชาติซ่ึง
ตรงกับวันท่ี  ๒๙ กรกฎาคม  ดังนั้นทางผูรับผิดชอบโครงการจึงอยากใหนักเรียนนักศึกษา ใหความสําคัญกับ
วันภาษาไทยมายิ่งข้ึน มีความตระหนักในความเปนไทย ตลอดจนมีจิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทย 

ดังนั้น หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดกําหนดจัดโครงการ
วันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ข้ึน เพ่ือเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับประวัติและ
ความสําคัญของวันภาษาไทยแหงชาติ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และเพ่ือใหนักเรียน
นักศึกษาไดเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย มีความตระหนักและมีจิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทย โดย
รูจักรักและภูมิใจในความเปนไทย 

๕. วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับประวัติและความสําคัญของวันภาษาไทยแหงชาติ  
           ๒. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และ สอดคลองกับกิจกรรม โครงการสงเสริม

กิจกรรม อ.ว.ท. 
๓. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย มีความตระหนักและมี

จิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทยโดยรูจักรักและภูมิใจในความเปนไทย                                              
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๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
         ๖.๑.  เปาหมายเชิงปริมาณ  

         -  นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายทุกระดับชั้นป  มีความสนใจ
เขารวมโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๖.๒. เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน นักศึกษา ไดมีความรู เ กี ่ยวกับประวัติและความสําคัญของวันภาษาไทย
แหงชาติ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และเห็นความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย มีความตระหนัก
และมีจิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทย โดยรูจักรักและภูมิใจในความเปนไทย 
๗. กิจกรรมหรือข้ันตอนดําเนินงาน/ ระยะเวลา / สถานท่ี 
        ๗.๑  ประชุม  ชี้แจง กรอบและแนวทางการดําเนินงาน / กรกฎาคม ๒๕๖๕/  วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 
    ๗.๒  กํากับ  ติดตาม   และประเมินผล  ระหวางการดําเนินงาน/ กรกฎาคม ๒๕๖๕/  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 
    ๗.๓ ประเมินผล  จัดทํารายงาน  เผยแพร / กรกฎาคม -สิงหาคม ๒๕๖๕ 
        ๗.๔  พ้ืนท่ีดําเนินการ  ประชาสัมพันธโครงการหนาเสาธง และ การรณรงคการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
               ในหองเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย            
๘. งบประมาณ    ๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนนักศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับประวัติและความสําคัญของวันภาษาไทยแหงชาติ      
 ๒.  น ักเร ียนนักศึกษาใช ภาษาไทยได อยางถ ูกต อง และเห ็นความสําค ัญและคุณคาของ
ภาษาไทย 
 ๓. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักและมีจิตสํานึกท่ีดีในความเปนไทย โดยรูจักรักและภูมิใจ 
    ในความเปนไทย 

๑๐. การติดตาม  การประเมินผลโครงการ 

         ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต 
จํานวนนักเรียนนักศึกษาของแตละชั้นปเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๖๐ % 

  - การสํารวจ  - แบบลงเวลา 

ผลลัพธ  
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในดานการเรียนรูและ
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
และสอดคลองกับกิจกรรม  โครงการสงเสริมกิจกรรม 
อ.ว.ท. 
 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 
 
 -แบบประเมิน 
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โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2. ความสอดคลอง/การเช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.๑ ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
      2.๓ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.    ผูจัดทําโครงการ  หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  
๔.    สภาพปญหา/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันสุนทรภู    ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือ ระลึกถึงคุณงามความดีของ
พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู )  กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซ่ึงไดจัดตอเนื่องทุกป  กระตุนใหผูเรียน
มีความสนใจ และไดมีสวนรวม  กลาคิดกลาแสดงออกอยาง สรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ  สติปญญา 
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง   มี
ความสุข นั้น กิจกรรมวันสุนทรภู  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ จึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสอดคลองกับ
จุดหมายของการจัดการศึกษาดังกลาว  หมวดวิชาภาษาไทยไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู  ในรูปแบบออนไลนประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ อยางตอเนื่องกันทุกป โดยกําหนด
วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ซ่ึงเปนวันคลายวันเกิดของทานสุนทรภู  
๕.วัตถุประสงค  

๕.๑   เพ่ือรําลึกและเชิดชูเกียรติสุนทรภูกวีเอกของไทยและของโลก 
          ๕.๒   เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  และ

สอดคลองกับกิจกรรม  โครงการสงเสริมกิจกรรม อ.ว.ท. 
 ๕.๓   เพ่ือสงเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลปของสุนทรภู ใหเยาวชนและบุคคลท่ัวไปเขาใจ 

และตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม  
๖. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
     ๖.๑.  เปาหมายเชิงปริมาณ  

         -  นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายทุกระดับชั้นป  มีความสนใจเขารวม
โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู  ในรูปแบบออนไลน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  
๖.๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นปของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ  มี
ทักษะดานการใชภาษาไทยดีข้ึน 
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๗. กิจกรรมหรือข้ันตอนดําเนินงาน/ ระยะเวลา / สถานท่ี 
        ๗.๑  ประชุม ชี้แจง กรอบและแนวทางการดําเนินงาน / พฤษภาคม ๒๕๖๕/  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
    ๗.๒  กํากับติดตาม และประเมินผลระหวางการดําเนินงาน/ มิถุนายน ๒๕๖๕/  วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 
    ๓.๓ ประเมินผล  จัดทํารายงาน  เผยแพร / มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณ/ ทรัพยากร/และแหลงท่ีมาท่ีใชในการบริหารโครงการ  
      จากโครงการ  สงเสริมกิจกรรม อ.ว.ท. ในสวนงบประมาณอุดหนุนกิจกรมพัฒนาผูเรียน ในกิจกรรมวัน
สําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  จํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท    (หาพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  ๑.การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคด ี  จํานวน  ๕ รางวัล 
   ๒.การประกวดการแตงคําประพันธ              จํานวน  ๕ รางวัล 
   ๓. การประกวดการอานคําประพันธ           จํานวน  ๕ รางวัล 
   ๔.การแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับสุนทรภู      จํานวน  ๕ รางวัล 
       รายการวัสดุในการดําเนินโครงการ 
 ๑.  กระดาษทําเกียรติบัตรจํานวน    ๕   รีม   รีมละ   ๑๕๐ บาท  เปนเงิน  ๗๕๐  บาท 
 ๒.  ดินสอ ๒B  จํานวน    ๒    กลอง   กลองละ  ๔๐  บาท  เปนเงิน  ๘๐  บาท 
 ๓.  ยางลบ  จํานวน    ๒    โหล   โหลละ   ๖๐ บาท    เปนเงิน  ๑๒๐  บาท 
 ๔.  สีไม   จํานวน    ๒  กลอง  กลองละ ๑๕๐ บาท  เปนเงิน  ๓๐๐  บาท 
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        ๙.๑ นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีในการรวมอนุรักษเอกลักษณทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 
        ๙.๒ นักเรียนนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหตามศักยภาพของตนเองได 
        ๙.๓ นักเรียนนักศึกษารักการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
๑๐. การติดตาม  การประเมินผลโครงการ 

         ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ผลผลิต 
จํานวนนักเรียนนักศึกษาของแตละชั้นปเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา รอยละ ๖๐ % 

  - การสํารวจ  - แบบลงเวลาและ
การสงผลงานใน
รูปแบบออนไลน 

ผลลัพธ  
นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในดานการเรียนรูและ
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
และสอดคลองกับกิจกรรม  โครงการสงเสริมกิจกรรม 
อ.ว.ท. 

 
- การสังเกต 
- การสอบถาม 

 
 
 -แบบประเมิน 

 
 
 
 
 



 
 

 

   116 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการอบรมพัฒนาผูเรียนทางดานเครื่องรับโทรทัศน 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.1 การดูและและแนะแนวผูเรียน 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
4.  หลักการและเหตุผล 
   ความกาวหนาของเครื่องรับโทรทัศนในยุคปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องรับโทรทัศนจาก
เครื่องรับโทรทัศนแบบหลอดแกวมาเปนเครื่องรับโทรทัศนแบบจอแบนโดยระบบเครื่องรับโทรทัศนแบบจอ
แบนนั้นยังแยกรุนออกเปนหลายชนิด อาทิ เชน เครื่องรับโทรทัศนแบบจอพลาสมา และเครื่องรับแบบจอ LED 
ซ่ึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเปนไปดวยความรวดเร็ว จําเปนท่ีนักศึกษาท่ีเรียนสาขา
อิเล็กทรอนิกสจะตองมีการพัฒนาความรูทางดานนี้ใหทันตอการเปลี่ยนของเทคโนโลยี 
   ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้ จําเปนท่ีจะตองมีการรวมมือกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
สาขานี้  เพ่ือทําการถายทอดความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลง ทางแผนก
อิเล็กทรอนิกสจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการนําผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานสาขานี้มาเปนวิทยากรใหความรู
แกนักเรียนนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกสไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องรับโทรทัศนในปจจุบัน 
5.  วัตถุประสงค  
     5.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบเครื่องรับโทรทัศนแบบ LED 
     5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ใหมีมาตรฐานในวิชาชีพ กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา  
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
     6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
           จํานวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เขารวมอบรม 30 คน 
    6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
           นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส รูและเขาใจ และสามารถซอมเครื่องรับโทรทัศน  LED ได 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
     วันท่ี  1  ตุลาคม  2564   ถึง วันท่ี  30  กันายายน  2565 
8.  งบประมาณท่ีใช   20,000  บาท   
     8.1 คาตอบแทน   คาวิทยากร 18 ชั่วโมง ๆ  ละ 650 บาท        รวมเงิน  11,700 บาท    
     8.2  คาใชสอยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม                                          6,300  บาท 
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8.3  คาวัสดุ                                2,000  บาท 
                                  รวม       20,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       9.1  นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาอบรมเครื่องรับโทรทัศน LED       
       9.2  นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกสสามารถซอมเครื่องรับโทรทัศน LED ได  
10.  การกํากับติดตามและประเมินผลโครงการ  
       ๑๐.๑ สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน  
       ๑๐.๒ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
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ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ            ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร ฝายบริหาทรัพยากร 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน  2566  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ใหมีความรู ความสามารถในดาน
วิชาการ วิชาชีพและดานอ่ืน ๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาใหกาวหนา ท้ังดานหลักท่ีเปนดานการเรียน
การสอน และงานสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคกร 
2. วัตถุประสงค 
   2.1 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาในดานตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ และ
วิชาชีพ 
   2.2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
3. เปาหมาย   
   3.1 เชิงปริมาณ 
        บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดมีการพัฒนาตนเองท้ังใน ดานวิชาการ วิชาชีพและดานอ่ืน ๆ  
    และพัฒนาสถานศึกษา รอยละ 100   
  3.2 เชิงคุณภาพ  
       บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการพัฒนาตนเองดานวิชาการ วิชาชีพและดานอ่ืน ๆ  
   รวมท้ังสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทันสมัย 
4. กิจกรรมและการดําเนินการและงบประมาณ 

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 50,000 
๒ การฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ 50,000 
๓ การอบรมการจัดทําผลงานทางวิชาการ 50,000 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
    5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการพัฒนาตนเองท้ังในดานวิชาการ วิชาชีพและดานอ่ืน ๆ  
และพัฒนาสถานศึกษา 

    5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ไดรับการพัฒนาตนเองดานวิชาการ วิชาชีพและ  
ดานอ่ืน ๆ รวมท้ังสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และทันสมัย 

6. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 
1. แบบประเมินคุณภาพ แบบสอบถาม สรุปรายงานผลการอบรมและพัฒนา 
2. สังเกตการณ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการจัดทําคูมือนักเรียน  นักศึกษา  
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  

2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.1 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย     
 2.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561       
  มาตรฐานท่ี  1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค    
 2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี  1.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
 2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปริญญาตรี   
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท่ี    -   ตัวบงชี้ท่ี   - 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล          
  คูมือนักเรียน  นักศึกษา  มีความสําคัญในการท่ีจะทําให  นักเรียน  นักศึกษา  ไดทําความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา กฎระเบียบ ขอบังคับ ข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ ท้ังในงาน
ทางดานวิชาการ  งานบริหารทรัพยากร  งานดานพัฒนาการศึกษา  รวมถึงงานดานแผนงานและความรวมมือ   
ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน นักศึกษา  ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามกฎระเบียบ ข้ันตอน ของ
สถานศึกษา    

5.  วัตถุประสงค            
  5.1 เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  ไดรับคูมือนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)     
  6.1.1  คูมือนักเรียน นักศึกษา  จํานวน  1,700  เลม 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ) * ระดับความพึงพอใจ 
  6.2.1  นักเรียน – นักศึกษา  ไดทราบถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ ข้ันตอนของสถานศึกษา 
  6.2.2  นักเรียน – นักศึกษา  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ข้ันตอนไดอยางถูกตอง 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน     85,000      บาท     (แปดหม่ืนหาพันบาทถวน)  
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไดรับคูมือนักเรียน นักศึกษา ทุกคน 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  การสังเกต 

10.2  การรายงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา   
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   
     2.2  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี  1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี  1.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปริญญาตรี 
   องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท่ี    -   ตัวบงชี้ท่ี   - 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องดวยงานทะเบียนจะตองดําเนินการออกบัตรนักเรียน นักศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาใหม                        
ปการศึกษา  2564  และการออกบัตรนักเรียน นักศึกษานั้น   งานทะเบียนจะใหรานรับทําบัตรดําเนินการ
ถายรูปและจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษา 

  ดังนั้นเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจําตัวไวเปนหลักฐานแสดงตน  จึงตองจัดใหมีการจัดทํา
บัตรใหแกนักเรียน นักศึกษา  ในปการศึกษา  2564         
5.  วัตถุประสงค            
 5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  ปการศึกษา 2564  ไดรับบัตรนักศึกษากันทุกคน 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)     
  6.1.1  บัตรนักเรียน นักศึกษา  จํานวน  1,700  ใบ 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ) * ระดับความพึงพอใจ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา  สามารถนําบัตรเขามาติดตอประงานในสถานศึกษา 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
8.  งบประมาณท่ีใช 68,000     บาท     (หกหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไดบัตรนักเรียน – นักศึกษาทุกคน 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  การสังเกต 

10.2  การรายงาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการ จัดสงเอกสารการศึกษาแกผูสําเร็จการศึกษา   
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  

2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
     2.2  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี  1.1 ดานความรู  
 2.3  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี  1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปริญญาตรี 
   องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท่ี    -   ตัวบงชี้ท่ี   - 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
4.  หลักการและเหตุผล 

  งานทะเบียนสํารวจพบวานักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว สวนใหญจะไมมารับ  ใบ
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และรูปถายวันรับใบประกาศนียบัตร ทําใหมี
เอกสารดังกลาวตกคางท่ีงานทะเบียนเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนภาระในการจัดเก็บ และอาจเกิดการสูญหายได 

  ดังนั้นงานทะเบียนจึงขออนุญาตจัดทําโครงการจัดสงเอกสารการศึกษาใหกับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 
เพ่ือจัดสงเอกสารขางตน โดยจัดสงเอกสารแบบลงทะเบียนเพ่ือปองกันการสูญหาย ตามท่ีอยูท่ีไดแจงไว 

5. วัตถุประสงค           
  5.1    เพ่ือจัดสงเอกสารการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา   
  ๕.๒  เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียน        

6.เปาหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ         
  6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)       
   6.1.1    จัดสงเอกสารการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคน  

  6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)       
   6.2.1     นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถนําเอกสารการศึกษาไปใชงานได  
   ๖.๒.๒      งานทะเบียนลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร                          
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  

8. งบประมาณท่ีใช 
 จัดเก็บจากนักเรียน นักศึกษาท่ีทําเรื่อขอจบการศึกษา คนละ 20 บาท  
  โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
     8.1    คาซองเอกสาร    ๒ บาท 
     ๘.๒    คาสงเอกสารแบบลงทะเบียน         ๑๘ บาท 

9.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1    นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถนําเอกสารการศึกษาไปใชงานได   
 9.2  งานทะเบียนลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร                         

10.การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 
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งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียน นักศึกษา   
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  2.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   
   ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
  2.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561      
   มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู        
  2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
      ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา            
  2.4  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปริญญาตรี   
   องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร  ท่ี    -   ตัวบงชี้ท่ี   -      
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย        
4.  หลักการและเหตุผล          
  ในการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรของทุกสถานศึกษานั้น  เม่ือนักเรียน นักศึกษาได
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีการมอบประกาศนียบัตร  เปรียบเสมือนตัวแทนในเบิกทาง  เปนเอกสารท่ี
แสดงถึงความสําเร็จในการนําไปใชประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  และยังเปนความภาคภูมิใจ
เกิดข้ึนท้ังผูใหและผูรับ  เปนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญ       
  ดังนั้น  เพ่ือเปนการแสดงความยินดีในความสําเร็จของนักเรียน นักศึกษา  ท่ีสําเร็จการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   จึงจัดใหมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกนักเรียน นักศึกษา  ทุกปการศึกษา    
5.  วัตถุประสงค            
 5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  เกิดความภาคภูมิใจ และเปนศักดิ์เปนศรี    
 5.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา  มีความรักผูกพันกับสถาบันการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย         
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ           
6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)         
 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมพิธีรับประกาศนียบัตรไมนอยกวารอยละ  80  ของผูท่ีสําเร็จศึกษา  
6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ)     
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษา  มีความภาคภูมิใจกับความสําเร็จท่ีจบการศึกษา      
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี    
 ระยะเวลา  ตุลาคม  2563 – เมษายน  2564  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
8.  งบประมาณท่ีใช รวมท้ังส้ิน    228,490 บาท   (สองแสนสองหม่ืนแปดพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน)  
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาเขารวมพิธีรับประกาศนียบัตรไมนอยกวารอยละ 80 ของผูท่ีสําเร็จการศึกษา 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  การสังเกต          
  10.2  การรายงาน 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและหนวยงาน 
4.  หลักการและเหตุผล 
      การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีความรู ทักษะ 
และเจตคติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาดานวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือสอดคลองกับความตอการของตลาดแรงงาน 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ กําหนดใหสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพ
สิ่งแวดลอม   ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ           
5.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 ๕.๒  เพ่ือใหผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  และสอดคลองกับความตองการ
ของ 
             ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ      
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  
  6.1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ   
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  ไดครุภัณฑ มีคุณภาพ  
  7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการและงบประมาณท่ีใช 4,578,500 บาท ( ส่ีลานหาแสนเจ็ด
หม่ืนแปดหารอยบาท)  
     ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน  2566 
 

๗.๑. ครุภัณฑการศึกษา      4,214,410.00  

รายการ จํานวน  รวมเปนเงิน  

7.1.1 พีซีคอมพิวเตอร      2,550,000.00  
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7.1.2 ครุภัณฑชางยนต         150,000.00  

  - เครื่องวิเคราะหสภาพเครื่องยนต  1 ตัว   50,000.00           

  - เครื่องชารจแบตเตอรรถยนตและบูสเตอร  2 ตัว         60,000.00  

  - เครื่องมือวัดความโตกระบอกสูบ ( BORE GAUGE ) 2 ชุด         19,000.00  

   - มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล  15 ตัว         21,000.00  

7.1.3 ครุภัณฑชางกล          50,000.00  

  - ผามานสําหรับกรองแสง  1 ชุด         13,000.00  

  - เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิงเกรด A สําหรับนั่งเรียน 35 ตัว           7,700.00  

  - โปรเจคเตอรพรอมติดตั้ง 1 ชุด         16,500.00  

  - ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก4 ฟุต 4 ตู         12,800.00  

7.1.4ครุภัณฑชางเช่ือม         150,000.00  

   - เครื่องเชื่อม มิก/แม็ก (MIG/MAG) ๒๗๐ Amp. 1 เครื่อง        49,215.00  

  - เครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอินเวอรเตอร๑๗๐ Amp. 3 เครื่อง      29,700.00  

  - เครื่องเลื่อยกล 1 เครื่อง       39,640.00  

  - เครื่องตัดแกสตามราง 1 เครื่อง         16,000.00  

  - เครื่องมือชางพ้ืนฐาน(Hand Tools) 1 เครื่อง        15,445.00  

7.1.5 ครุภัณฑชางไฟฟา         149,790  

 - เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรใชฝก 3 ชุด          39,990  

 - ชุดฝกวงจรดิจิทัล 2 เครื่อง          30,000  

 - ชุดฝก/ชุดทดลอง รางลําเรียงขนถายวัสดุ แบบอัตโนมัติ 
ควบคุมดวย Programmable Logic Controller ยี่หอ 
Mitsubishi รุน FX5-CPU 

1ชุด         35,000 

 - จอรับภาพแบบแขวนมือดึงขนาด ๑๕๐”        1 จอ       ๔,๘๐๐ 

 - ชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ 5 ชุด        40,000 

7.1.6 ครุภัณฑชางอิเล็ก ฯ      1,014,290.00  

 - เครื่องกําเนิดสัญญาณ (Function Generator) 30 เครื่อง       157,290.00  

 - เครื่องออสซิลโลสโคป 30 เครื่อง       600,000.00  

 - เครื่องรับโทรทัศน LED  15 เครื่อง        200,000.00  

 - ชุดฝกนิวแมติกสไฟฟาพ้ืนฐาน 1 ชุด         57,000.00  

7.1.7 ครุภัณฑเทคนิคพ้ืนฐาน          50,000.00  

 - จัดซ้ือโตะเขียนแบบ 40 ชุด         71,600.00  

 - จัดซ้ือเกาอ้ีเขียนแบบ  40 ชุด         12,000.00  

7.1.8 ครุภัณฑวิชาสามัญ ฯ          99,500.00  
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 - โครงการจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร พรอมติดตั้ง 5 เครื่อง        99,500.00  

๗.๒ ครุภัณฑสํานักงาน         171,500.00  

7.2.1 ครุภัณฑสํานักงานของงานบุคลากร           19,780.00  

 -  เครื่องปริ้นเตอร HP LASERJET PRO MFP M428fdn            15,990.00  

 - จอคอมพิวเตอร HP MONITOR FHD 21.5"  (V22)              3,790.00  

7.2.2 ครุภัณฑสํานักงานของงานบริหารท่ัวไป          46,500.00  

 - เครื่องคอมพิวเตอร All in one  1 เครื่อง         35,000.00  

 - เครื่อง Fax เอกสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง         11,500.00  

7.2.3 ครุภัณฑสํานักงานของงานประชาสัมพันธ          35,000.00  

 - กลองวิดีโอ 1 ตัว         35,000.00  

7.2.4 ครุภัณฑสํานักงานของงานการเงิน          35,000.00  

 - เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one   1 เครื่อง         29,250.00  

 - เครื่องปริ้นเตอร HP LasweJet Pro MFP 137 FNW   1 เครื่อง           5,750.00  

7.2.5 ครุภัณฑสํานักงานของงานพัสดุ          35,000.00  

 - เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one   1 เครื่อง         35,000.00  

 
๘. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
    ๙.๑  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน 
    ๙.๗  นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
    ๙.3  สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 
๑๐. การติดตามและประเมินผล        
      ๑๐.๑ สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน  
      ๑๐.๒ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
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โครงการ  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ของแผนกวิชาชางยนต 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีความรู ทักษะ 
และเจตคติตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และรับเทคโนโลยี รวมท้ัง
เปนการยกระดับการศึกษาดานวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 แผนกวิชาชางยนต มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มีจํานวน
ผูเรียน 562 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีจํานวนผูเรียน 327 คน และระดับปริญญาตรี มี
จํานวนผูเรียน 40 คน รวมท้ังหมดท้ัง 3 ระดับ มีจํานวนผูเรียน 929 คน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผู เรียนไดรับความรูตรงตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร และความตองการของสถานประกอบการณ ท่ีมีการเติบโต และกาวหนาทาง
เทคโนโลยี รวมถึงผูสอนไดพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการสอนใหตรงตามเปาหมายของการพัฒนา
สถานศึกษา จึงมีความจําเปนท่ีตองจัดหาครุภัณฑเพ่ือทดแทน และเติมเต็มสวนท่ีขาด ใหมีปริมาณเพียงพอ 
เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และกาวทันยุคสมัยเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน  
5.  วัตถุประสงค   
 5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาชางยนต 
 5.2  เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางยนต 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  จัดซ้ือ วัสดุ จํานวน 3 รายการ  
  6.1.2  จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  วัสดุ ครุภัณฑ แผนกวิชาชางยนต มีคุณภาพ ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการณ และกาวทันยุคสมัยเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 สถานท่ี แผนกวิชาชางยนต  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 
8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  เครื่องวิเคราะหสภาพเครื่องยนต  ราคา 50,000 บาท/ตัว  
            ตองการจํานวน 1 ตัว รวม  50,000 บาท 
 8.2  เครื่องชาจนแบตเตอรรถยนตและบูสเตอร ราคา 30,000 บาท/ตัว  
           ตองการจํานวน 2 ตัว รวม 60,000 บาท 
     8.3  เครื่องมือวัดความโตกระบอกสูบ ( BORE GAUGE ) ราคา 9,500 บาท/ชุด  
            ตองการจํานวน 2 ชุด ขนาด (35-60 mm , 50-100 mm ) รวม 19,000 บาท 
  8.4 มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล ราคา 1,400 บาท/ตัว  
            ตองการจํานวน 15 ตัว รวม 21,000 บาท 
      รวมท้ังส้ิน 150,000   บาท (  หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน  ) 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต มีความรู ทักษะ เจตคติ และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชางยนต 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
 10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน 

10.2  รายงานสรุปผลการติดตามผลการใชเครื่องมือและครุภัณฑของแผนกวิชาชางยนต 
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โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑดวยเงินบํารุงการศึกษา ชางเชื่อมโลหะ 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกชางเชื่อมโลหะ  
4.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องดวยแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะไดจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยความมุงหมายของหลักสูตรมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามี
คุณภาพ และสมรรถนะดานวิชาชีพโดยเนนทักษะปฏิบัติเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ แตเนื่องจากแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะขาดแคลนครุภัณฑสําหรับใช ใน
การจัดการเรียนการสอนหลายรายการดวยกันเนื่องจากครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรร มานั้นถูกใชในการจัดการเรียน
การสอนเปนระยะเวลานานมากจนเกิดการชํารุด ไมสามารถหาอะไหลเพ่ือทําการซอมแซมได บางรายการไมมี
การผลิตแลว อีกท้ังยังมีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหผูเรียนขาดทักษะ ขาดโอกาส ไมทันตอเทคโนโลยีสมัยใหมทํา
ใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ลดลง 

  ดังนั้นทางแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะจึงขอเสนอโครงการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีความจําเปนในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีใชในการปฏิบัติงานเชื่อมดังกลาว ดวยเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียนใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
5.  วัตถุประสงค  *(กรณีมีหลายกิจกรรม  เขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุมทุกกิจกรรม) 
  5.1  จัดซ้ือ เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG) ๒๗๐ Amp.  จํานวน  ๑ เครื่อง 
  ๕.๒  จัดซ้ือ เครื่องเชื่อมไฟฟา(MMA) ๒๑๕ Amp.   จํานวน  ๒ เครื่อง 
  ๕.๓  จัดซ้ือ เครื่องเลื่อยกล     จํานวน  ๑ เครื่อง 
  ๕.๔  จัดซ้ือ เครื่องตัดแกสตามราง     จํานวน  ๑ เครื่อง 
  ๕.๕  จัดซ้ือ เครื่องมือชางพ้ืนฐาน(Hand Tools)   จํานวน  ๑ เครื่อง 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   *( จํานวน , รอยละ )  
  ๖.1.๑  จัดซ้ือ เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG) ๒๗๐ Amp.  จํานวน  ๑ เครื่อง 
  ๖.๑.๒  จัดซ้ือ เครื่องเชื่อมไฟฟา(MMA) ๒๑๕ Amp.   จํานวน  ๓ เครื่อง 
  ๖.๑.๓  จัดซ้ือ เครื่องเลื่อยกล      จํานวน  ๑ เครื่อง 
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  ๖.๑.๔  จัดซ้ือ เครื่องตัดแกสตามราง      จํานวน  ๑ เครื่อง 
  ๖.๑.๕  จัดซ้ือ เครื่องมือชางพ้ืนฐาน(Hand Tools)   จํานวน  ๑ เครื่อง 
     6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ) 
  6.2.1  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
  6.2.2  เพ่ิมทักษะการเรียนรูของผูเรียนใหสูงยิ่งข้ึน 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา  1 พฤศจิกายน 256๔ – 30 กันยายน 256๕ สถานท่ี แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 256๔ พ.ศ. 256๕ 

ต.
ค. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  จัดซ้ือเครื่องเชื่อม มิก/แม็ก (MIG/MAG) ๒๗๐ Amp.จํานวน ๑ เครื่อง x ๔๙,๒๑๕= ๔๙,๒๑๕ บาท 
 ๘.๒  จัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอินเวอรเตอร๑๗๐ Amp.จํานวน ๓ เครื่อง x ๙,๙๐๐  = ๒๙,๗๐๐ บาท 
 8.๓  จัดซ้ือเครื่องเลื่อยกล      จํานวน ๑ เครื่อง x๓๙,๖๔๐ = ๓๙,๖๔๐ บาท 
 ๘.๔  จัดซ้ือ เครื่องตัดแกสตามราง     จํานวน ๑ เครื่อง x๑๖,๐๐๐ = ๑๖,๐๐๐ บาท 
 ๘.๕  จัดซ้ือ เครื่องมือชางพ้ืนฐาน(Hand Tools)   จํานวน ๑ ชุด x๑๕,๔๔๕     = ๑๕,๔๔๕ บาท 
        

     รวมท้ังส้ิน   ๑๕๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน ) 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไดครุภัณฑเครื่องเชื่อมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 9.2  ผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีถูกตองเพ่ือนาไปใชในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน การทํางาน และ 
       การประกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวกับการเชื่อม 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  หลังสิ้นสุดโครงการ 
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ช่ือโครงการ  จัดหาครุภัณฑแผนกชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส         
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ   แผนกชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส       
๔. หลักการและเหตุผล 
     ดวย แผนกชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนการสอน ท้ังใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนในภาคปฏิบัติ จําเปนท่ีจะตองมีครุภัณฑชุดฝกท่ี
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และในสวนของชุดฝกนิวแมติกส
และไฮดรอลิกสเบื้องตน ท่ีใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
และเมคคาทรอนิกส มีอายุการใชงานท่ียาวนานมาก ซ่ึงอุปกรณบางอยางชํารุดเสียหาย อาจจะเกิดอันตรายแก
ผูเรียนได และทําใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติลดลง 

ดังนั้นทางแผนกชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกสไดพิจารณาประชุมปรึกษาหารือแลวสรุปวาให
จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑดังกลาว  
๕. วัตถุประสงค 
     ๕.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนแผนกชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส       
๖. เปาหมายและตัวช้ีวัด 
     ๖.๑ ผลผลิต (Outputs)(เชิงปริมาณ)  
           ๖.๑.๑ ชุดฝกนิวแมติกสไฟฟาพ้ืนฐาน จํานวน ๑ ชุด  จํานวน ๗ รายการ 
      ๖.๒ ผลลัพธ  (Outcomes)(เชิงคุณภาพ) 
            ๖.๒.๑ ครุภัณฑ  จํานวน ๑ ชุด มีคุณภาพ 
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑ จัดซ้ือชุดฝกนิวแมติกสไฟฟาพ้ืนฐาน จํานวน ๑ ชุด 
๘. งบประมาณท่ีใช   ๕๗,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

๘.๑ กลองใหสัญญาณทางไฟฟา  ๑ ตัว  
๘.๒ วาลว ๒x๓/๒ ทาง สั่งงานดวยโซลินอยดดานเดียว ปกติปด พรอมหลอดไฟฟาแสดงสถานะ ๑ ตัว  
๘.๓ วาลว ๕/๒ ทาง สั่งงานดวยโซลินอยดดานเดียว พรอมหลอดไฟฟาแสดงสถานการณทํางาน ๒ ตัว  
๘.๔ วาลว ๕/๒ ทาง สั่งงานดวยโซลินอยดท้ังสองดาน พรอมหลอดไฟฟาแสดงสถานการณทํางาน ๒ ตัว
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๘.๕ สวิทซกดจํากัดระยะทาง แบบไฟฟา สําหรับปลายกานสูบสัมผัสทางดานซาย   ๑ ตัว  
๘.๖ สวิทซกดจํากัดระยะทาง แบบไฟฟา สําหรับปลายกานสูบสัมผัสทางดานขวา ๒ ตัว 
๘.๗ อุปกรณตรวจจับสัญญาณทางไฟฟา แบบเหนี่ยวนํา  ๒ ตัว               

๙. ผลท่ีคาดวาไดรับ        

 ๙.๑  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน 

 ๙.๗ นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ  จัดชื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรขนาด ๙,๐๐๐ BTU  
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
 

๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
๔.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มุงเนนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและมีทักษะใน การ
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพนั้นๆ ปจจุบันมีผูสนใจเขาศึกษาทางดานอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ผูเรียนท่ีมีความ
แตกตางระหวางบุคคลประกอบกับวิทยาการความกาวหนาทางวิชาชีพชางเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี
อยูในสาขางานไฟฟากําลังท่ีมีเทคโนโลยีใหมๆเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหภาระหนาท่ีของอาจารยผูสอนตองทํา
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชวยให นักศึกษาเกิดการเรียนรู คิดหาเหตุผล คิดสรางสรรค และสามารถแกไขปญหา
ได การท่ีจะสอนให มีประสิทธิภาพนั้น อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหมีความกาวหนาและมี
อุปกรณท่ี ทันสมัย สงผลประโยชนใหกับนักศึกษาโดยคนหาแนวทางในการสอนท่ีใชเทคนิควิธีการใหมๆหรือ
นําเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักศึกษามาใช 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียน การสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน จึงจําเปนตองจัดหาครุภัณฑในการฝกติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร มาใชใน
การเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องปรับอากาศ ภายในหองเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีทักษะใน การ
ปฏิบัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศท่ีทันสมัย ของนักเรียน นักศึกษา 
 

๕.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มี ทักษะ วิชาชีพในการติตตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
     ๕.๒  เพ่ือใหหองเรียนมีครุภัณฑเครื่องปรับอากาศท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 
     ๕.๓  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 
 

๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 ๖.๑  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)     
  ๖.๑.๑  เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรขนาด ๙,๐๐๐BTU จํานวน ๓ เครื่อง 
  ๖.๑.๒  นักเรียน นักศึกษา จํานวน ๑๒๐ คนไดฝกการติตตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
 ๖.๒  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
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  ๖.๒.๑  ผูเรียนมี ทักษะ วิชาชีพในการติตตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร 
  ๖.๒.๒  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา..ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕..... สถานท่ี............แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง...................... 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 

๘.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้  
 ๘.๑ เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรเครื่องละ ๑๓,๓๓๐ บาท จํานวน ๓ชุด(พรอมอุปกรณติดตั้ง) 
          รวมท้ังสิ้น  ๓๙,๙๙๐  บาท     (  สามหม่ืนเกาพันเการอยเกาสิบบาทถวน  ) 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไดเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร จํานวน ๓ ชุด 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชางไฟฟากําลังไดรับการฝกการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ
อินเวอรเตอร 
 9.3  เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียน นักศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐.๑  ดําเนินการติดตามและประเมินตามแผนท่ีกําหนดไว 

๑๐.๒  สรุปผลการติดตามและประเมินตามแผน 
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โครงการจัดซ้ือชุดฝกวงจรดิจิทัล 
 

1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกชางฟากําลัง 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตางๆ ไดนําเทคโนโลยีเขามาใชในการเปนสื่อการเรียน การสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 
นอกจากการนํามาใชในการศึกษาแลว ยังสามารถนํามาใชประโยชนในดานตางๆ อีกมากมาย วิชา ดิจิทัลถือวา
เปนอีกรายวิชาหนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีผูเรียนสามารถนําไปพัฒนาและศึกษาในข้ันสูงตอไปได 
 ชุดฝกหรือสื่อการสอนทางดานดิจิทัล เปนสื่อท่ีสนับสนุนการเรียนรู ในรูปแบบสื่อเรียนการเรียนรู หรือสื่อ
ท่ีมีการนําไปใชในการทดลองเก่ียวกับระดิจิตอลในข้ันพ้ืนฐานหรือข้ันประยุกตได เพราะฉะนั้นสื่อท่ีนํามานําใช
ในการเรียนการสอนนั้น จะตองมีความสมบูรณท้ังทางดานเนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนหรือ
ผูท่ีเขามาศึกษาไดเกิดความรูอยางถูกตอง มีความสนใจในบทเรียนและไดเรียนรูอยางสนุกสนาน นอกจากนี้ 
สื่อจะตองมีความทันสมัย  
 ดังนั้นการจัดทําโครงงานจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลนี้ ผูจัดทําโครงการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบการเรียนการสอนในแบบเดิมใหทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดในการจัดซ้ือทําสื่อการ
เรียนการสอน ในรูปแบบของการทําแบบทดลอง เพ่ือสะดวกตอการใชงานและทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียน
สามารถเปลี่ยนจากนามธรรมเปนรูปธรรมได 
5.  วัตถุประสงค   
 5.1  เพ่ือใหมีชุดฝกวงจรดิจิทัลในการเรียนการสอนได 
 5.2  เพ่ือใหผูเรียนไดใชสื่อในการเรียนการสอนวิชาวงจรดิจิทัลได 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   
  6.1.1  ไดชุดฝกวงจรดิจิทัลจํานวน ๒ ชุด 
   

 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
  6.2.1  ผูเรียนไดใชชุดทดลองวงจรดิจิทัลในการเรียน จํานวน  120 คนตอภาคเรียน 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565  สถานท่ี แผนกชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 255…. พ.ศ. 255… 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการ             
แตงตั้งกรรมการดําเนินการ             
ประชุมคณะกรรมการ             
ดําเนินโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  ชุดฝกวงจรดิจิทัล จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   

 รวมท้ังส้ิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูเรียนคือนักเรียนและนักศึกษาไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพมากข้ึน 
 9.2  เกณฑผลการประเมินผลการประกันคุณภาพในสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมต่ํากวา 3 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนท่ีกําหนดไว 

10.2  สรุปผลการติดตามและประเมินตามแผน 
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โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑจอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรแบบแขวนมือดึง  

1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

๔. หลักการและเหตุผล        

 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีความรู 

ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยีรวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาดานวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ  กําหนดใหสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพ

สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน  อาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ  สื่อ แหลง

เรียนรูเทคโนโลยี 

ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ  ใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับความรูอยางท่ัวถึงกัน และผูสอนไดมีการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน โดยการใชงานผานเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จึงจําเปนตองจัดหาครุภัณฑจอรับภาพเครื่องมัลติมิเดีย

โปรเจคเตอรแบบแขวนมือดึงมาทดแทนท่ีชํารุด 

๕. วัตถุประสงค        

 ๕.๑ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับความรูผานสื่อการสอน 

 ๕.๒ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 

๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        

๖.๑ ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   

 ๖.๑.๑ จอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรแบบแขวนมือดึง จํานวน ๑ จอ 
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 ๖.๑.๒ หองเรียน จํานวน ๑ หองไดรับการติดตั้งจอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรแบบแขวนมือ

ดึง 

๖.๒ ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    

 ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับความรูผานสื่อการสอนอยางท่ัวถึงและ

ทันสมัย 

 ๖.๒.๒ เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี       

  ระยะเวลาเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕   สถานท่ีแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย

. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน

โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             

สรุปและรายงานผล             
 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ     

 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้  

- จอรับภาพแบบแขวนมือดึงขนาด ๑๕๐”       จอละ   ๔,๘๐๐   บาท      จํานวน  ๑ จอ 

          รวมท้ังสิ้น  ๔,๘๐๐ บาท     ( สี่พันแปดรอยบาทถวน )  

๙. ผลท่ีคาดวาไดรับ        

 ๙.๑ จอรับภาพเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรแบบแขวนมือดึง จํานวน ๑ ชุด 

 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับความรูผานสื่อการสอนอยางท่ัวถึงและ 

                ทันสมัย 

 ๙.๓ เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ     

๑๐. การติดตามและประเมินผล        

 ๑๐.๑ ดําเนินการติดตามและประเมินตามแผนท่ีกําหนดไว  

  ๑๐.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินตามแผน 
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โครงการ  จัดหาครุภัณฑชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ 

1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

4.  หลักการและเหตุผล 

  ดวย  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ท้ังใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนในภาคปฏิบัติ จําเปนท่ีจะตองมีครุภัณฑชุดฝกท่ี

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 

   โดยในสวน การลงปฏิบัติใบงานการทดลอง ของรายวิชาเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา ยังขาดแคลน

ครุภัณฑท่ีใชในการลงปฏิบัติใบงานการทดลอง สําหรับ การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา 

แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เนื่องจาก เปนครุภัณฑท่ีมีอายุการใชงานมายาวนาน 

ประมาณ ๒๐ ป ซ่ึงอุปกรณบางอยางชํารุดเสียหาย เนื่องจากการใชงานมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน เปน

สาเหตุทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติบางใบงานไมสามารถทําได อีกท้ัง อุปกรณท่ี

ชํารุดมีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟาดูด หรือกระแสไฟฟาลัดวงจร  

  ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามเนื้อหาของหลักสูตรท่ี

กําหนดไว จึงตองจัดหาครุภัณฑชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ เพ่ือใชในการลงปฏิบัติใบงาน

การทดลอง ตามท่ีกลาวมาขางตน 

5.  วัตถุประสงค   
          ๕.๑ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติตอวงจรและวัดคาทาง
ไฟฟา 
    ๕.๒ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
   6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
    6.1.1 ชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ จํานวน ๕ ชุด 

  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ใชชุดฝกการฯ จํานวน ๑๒๐ คน 



 
 

 

   141 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

   6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติและใช
อุปกรณท่ีทันสมัย 
              6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 

7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 25๖๔ พ.ศ. 25๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ             
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
จากเงินงบประมาณ  

๘.๑ ชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ  เครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท       จํานวน  ๕  ชุด 

         รวมเปนเงิน     ๔๐,๐๐๐  บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      ๙.๑ ชุดแหลงจายไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ    จํานวน  ๕ ชุด 

      ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติและใชอุปกรณท่ีทันสมัย 

       ๙.๓ นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 

10. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐.๑ ดําเนินการติดตามและประเมินตามแผนท่ีกําหนดไว  

  ๑๐.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินตามแผน 
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โครงการ      ผลิตสื่อการสอนประเภทชุดฝก/ชุดทดลอง รางลําเรียงขนถายวัสดุ แบบอัตโนมัติ ควบคุมดวย   
            Programmable Logic Controller ยี่หอ Mitsubishi รุน FX5-CPU  
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายธนิศร   พันธุประยูร แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
๔. หลักการและเหตุผล        
  ดวย  แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ท้ังใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนในภาคปฏิบัติ จําเปนท่ีจะตองมีชุดฝกท่ีเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
   ครุภัณฑประเภทชุดฝกดังกลาว กรณีจัดซ้ือกับทางบริษัทมีราคาคอนขางสูง และจัดซ้ือได
เพียงจํานวนนอย รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา เปนรายวิชาท่ีเนนทักษะ ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญของการควบคุมท่ีเปนระบบ และสรางมาตรฐานสําหรับการตอยอดในระดับท่ีสูงข้ึน ชุดฝกดังกลาวท่ี
ผลิตและพัฒนาจากครูผูสอน สามารถนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตอผูเรียนในลําดับตอไป  
   ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเนื้อหาของหลักสูตรท่ีกําหนดไว จึงตอง
จัดหาครุภัณฑประเภทชุดฝก/ชุดทดลอง เพ่ือใหเกิดความเพียงพอ และผลสัมฤทธิ์ตอการจัดการเรียนการสอน 
และ การวัดและประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๕. วัตถุประสงค        
          ๕.๑ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติควบคุมมอเตอรไฟฟา
สําหรับรางลําเรียงขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ ควบคุมดวย  Programmable Logic Controller ยี่หอ 
Mitsubishi รุน FX5-CPU 
    ๕.๒ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 
๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
  ๖.๑  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ) 
    ๖.๑.๑ ชุดฝกรางลําเรียงขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ ควบคุมดวย  Programmable Logic 
Controller ยี่หอ Mitsubishi รุน FX5-CPU จํานวน ๑ ชุด 
  ๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ใชชุดฝกการฯ จํานวน ๑๕๐ คน 
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๖.๒  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ) 
   ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติและใช
อุปกรณท่ีทันสมัย 
             ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 
 
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี       
 ระยะเวลา......ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕...... สถานท่ี......แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง............. 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

            

ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
จากเงินงบประมาณ  
๘.๑ ชุดฝกรางลําเรียงขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ ควบคุมดวย  Programmable Logic Controller ยี่หอ 
Mitsubishi รุน FX5-CPU จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน     ๓๕,๐๐๐  บาท (สามหม่ืน
หาพันบาทถวน) 
๙.๑  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๙.๑ ชุดฝกรางลําเรียงขนถายวัสดุแบบอัตโนมัติ ควบคุมดวย  Programmable Logic Controller 
ยี่หอ Mitsubishi รุน FX5-CPU  จํานวน ๑  ชุด 
      ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดเกิดทักษะในการปฏิบัติและใชอุปกรณท่ีทันสมัย 
       ๙.๓ นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพชางไฟฟา 
๑๐. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐.๑ ดําเนินการติดตามและประเมินตามแผนท่ีกําหนดไว  
  ๑๐.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   144 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

โครงการ ปรับปรุงหองเรียนเขียนแบบ แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 1.1 ดานความรู 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  ขอท่ี 1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
3.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายคณาธิป  ทะจันทร  และคณะครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  
4.  หลักการและเหตุผล        
 เนื่องดวยการจัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ใน
รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (ปวช.) และวิชาเขียนแบบเทคนิค(ปวส.) ทุกภาคเรียนการศึกษาจะมีจํานวน
หองเรียน/กลุมเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหหองเรียนเขียนแบบไมเพียงพอ ประกอบกับโตะเขียนแบบท่ีมีอยูยังมีการ
ชํารุดเสียหาย เนื่องจากการใชงานมาหลายป ทางแผนกเทคนิคพ้ืนฐานใหความสําคัญตอการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา ใหมีความพรอม นาเรียน นาอยู สะอาด ปลอดภัย และเพ่ือเปนการรับการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน และการประเมินภายนอก ใหเปนไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ดังนั้นทางแผนก
เทคนิคพ้ืนฐานจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุง พัฒนา ดังกลาว 
 สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จึงไดจัดโครงการ ปรับปรุงหองเรียนเขียนแบบ ใหมีความพรอมในดานตาง ๆ 
ท่ีสงผลกระทบตอผูเรียน ท่ีเขามาเรียนในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (ปวช.) และวิชาเขียนแบบเทคนิค
(ปวส.)  ดังนั้นทางแผนกฯ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงหองเรียนเขียนแบบเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน และ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบสนองตอการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
5.  วัตถุประสงค        
 5.1  เพ่ือใหหองเรียนเขียนแบบท่ีเพียงพอเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 5.2  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะแกผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 5.3  การเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ      
 6.1.  ผลผลิต 

     6.1.1 เพ่ือใชในการเรียนการสอน ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน(ปวช.) และวิชาเขียนแบบ
เทคนิค(ปวส.) 
     6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ไดหองเรียนเขียนแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีใชเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

 6.2.  ผลลัพธ 
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     6.2.1  สนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในดานการเพ่ิมคุณภาพของ
นักศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี   
ระยะเวลา  1  ธันวาคม 2564  -  30 กันยายน  2565  สถานท่ี  แผนกชางเทคนิคพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.
ค. 

มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

1. วางแผนการดําเนินงาน             
2. เสนอ/ขออนุมัติโครงการ             
3. ดําเนินโครงการ             
4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปผลการดําเนิน

โครงการ 
            

8.  งบประมาณท่ีใช 100,000 บาท  (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
 8.1 จางเหมาปรับปรุงหองเรียนเขียนแบบ  จํานวน 1 หอง  จํานวนเงิน   16,400  บาท 
 8.2 จัดซ้ือโตะเขียนแบบ   จํานวน 40 ชุด  จํานวนเงิน   71,600  บาท 
 8.3 จัดซ้ือเกาอ้ีเขียนแบบ    จํานวน 40 ชุด  จํานวนเงิน   12,000  บาท 
    รวมเปนเงินท้ังส้ิน      100,000  บาท 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ไดหองเรียนเขียนแบบท่ีพรอมจัดการเรียนการสอน 
 9.2  ไดโตะเขียนแบบ พรอมเกาอ้ี จํานวน 40 ชุด 
 9.3  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
 9.4  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
10. การติดตามและการประเมินผล   
 10.1 กํากับ ติดตาม ประเมินผล หลังเสร็จสิ้น การดําเนินงานตามโครงการ 
 10.2 สรุปรูปเลม รายงานตอสถานศึกษาหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ ภายในสิ้นปงบประมาณ 2565 
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โครงการ  จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรและจอคอมพิวเตอร 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร 
 

2.  ลักษณะโครงการ  O  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา     
     O  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)     
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3.1  ยุทธศาสตร ..........6........... ขอท่ี.....6.1.......... เรื่อง..การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
  อาชีวศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 3.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี ………2.3 ดานการบริหารจัดการ…………………………………………………………………..……. 
 3.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี...........3.................  ขอท่ี.....3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
  จัดการสถานศึกษา............................................................................................................................... 
 3.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................... 
4.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงเนนใหสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมดานการเรียนการสอนตลอดจนใหบริการแกบุคลากรในสถานศึกษา  ซ่ึงงานบุคลากรนํามาปฏิบัติงาน
ดานสนับสนุนการทํางานใหบริการของหนวยงานและตองมีการใชงานเครื่องปริ้นเตอรและจอคอมพิวเตอร 
เนื่องจากงานบุคลากรมีเครื่องปริ้นเตอรไมเพียงพอตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและจอคอมพิวเตอรเดิมไมรองรับ
การปฏิบัติงานในปจจุบัน   

  ดังนั้น  เพ่ือใหงานบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการทํางานอยางมีคุณภาพ             
จึงขออนุญาตจัดทําโครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรและจอคอมพิวเตอร   เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน
ของงานบุคลากร เพ่ือมิใหเกิดความลาชาในการจัดทําเอกสารตางๆ ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
5.  วัตถุประสงค  *(กรณีมีหลายกิจกรรม  เขียนวัตถุประสงคใหครอบคลุมทุกกิจกรรม) 

   5.1  เพ่ิมปริ้นเตอรเพ่ือใหเพียงพอ และ เหมาะสมกับจํานวนผูปฏิบัติงาน 
 5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพและการทํางานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 5.3  เพ่ือใหมีเครื่องปริ้นเตอร พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)   *( จํานวน , รอยละ )  
 6.1.1  เครื่องปริ้นเตอร HP LASERJET PRO MFP M428fdn (W1A29A)   จํานวน  1  เครื่อง 

 6.1.2 จอคอมพิวเตอร HP MONITOR FHD 21.5"  (V22)     จํานวน  1  ตัว 
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 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)   *(ระดับคุณภาพ) 
  6.2.1  งานบุคลากรสามารถใหบริการดานเอกสารแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมา
ติดตอราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา.........ปงบประมาณ 2565............. สถานท่ี........งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.......... 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564…. พ.ศ. 2565… 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
ดําเนินการตามโครงการ             
สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการ 

            

 

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  เครื่องปริ้นเตอร HP LASERJET PRO MFP M428fdn (W1A29A)  ราคา 15,990  บาท 

 8.2  จอคอมพิวเตอร HP MONITOR FHD 21.5"  (V22)    ราคา   3,790  บาท 

                           รวมเปนเงินท้ังส้ิน    19,780  บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) 
  

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  เครื่องปริ้นเตอร จํานวน  1  เครื่อง  และจอคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว   เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  

 9.2  งานบุคลากรสามารถใหบริการดานเอกสารแกขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาผูท่ีมาติดตอ 
  ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพเกิดประสิทธิผล 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบรายงานผลการดําเนินงานของโครงการประจําปการศึกษา  2565 
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โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ของงานบริหารท่ัวไป  จํานวน 2 รายการ.... 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวรักษิตา ดีประเสริฐ  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
 

2.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)     
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

 3.1  ยุทธศาสตร 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ขอ ท่ี 6.9 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
 

 3.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ   

 3.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน,งาน
ฟารม   

 3.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
4.  หลักการและเหตุผล 
      ดวยงานบริหารท่ัวไป ฝายบริหารทรัพยากร มีความประสงคจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ของงาน
บริหารท่ัวไป จํานวน 2 รายการ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเอกสารใน
สวนงานบริหารท่ัวไปและความปลอดภัยของเอกสารทางราชการ  
5.  วัตถุประสงค   
 5.1 เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดานเอกสาร ในการลงระบบ RMS. 
     5.2 เพ่ือความปลอดภัยของเอกสารทางราชการ 
     5.3 การรับสงขอมูล หนังสือเขา-สง ไดอยางรวดเร็ว   

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one จํานวน 1 เครื่อง 
  6.1.2  เครื่อง Fax เอกสาร แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
   

 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  มีครุภัณฑสํานักงาน ไวใชในงานบริหารท่ัวไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 มีความปลอดภัยดานรับ-สง หนังสือของวิทยาลัย 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา...1  ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม 2565...... สถานท่ี .. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.. 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 35,000 บาท 
 8.2  เครื่อง Fax เอกสาร แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน   11,500    บาท 
   

 รวมท้ังส้ิน     46,500              บาท     (   สี่หม่ืนหกพันหารอยบาทถวน  ) 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  การปฏิบัติงานดานเอกสารงานบริหารท่ัวไปและการรับ- สงหนังสือ เปนไปอยางรวดเร็ว  
            มีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3  การดําเนินการดานเอกสารของทางราชการเปนไปอยางถูกตอง 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบรายการการดําเนินงานตามโครงการประจําป พ.ศ. 2565 
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โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ของงานการเงิน 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางแสงทอง  หวังระบอบ   หัวหนางานการเงิน 
 

2.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)     
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

 3.1  ยุทธศาสตร 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ขอ ท่ี 6.9 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ 
 

 3.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ   

 3.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน,งาน
ฟารม   

 3.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี..................................  

4.  หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงเนนใหสถานศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมดานเรียนการสอนตลอดจนใหบริการแกบุคลากรในสถานศึกษา  งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร มี
ความประสงคจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ของงานการเงิน จํานวน ๒ รายการ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเอกสารในสวนงานการเงินและความปลอดภัยของเอกสารทางราชการ  
 

5.  วัตถุประสงค   
 5.1 เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกตอง 
     5.2 เพ่ือความปลอดภัยของเอกสารทางราชการ 
     5.3 การจัดเก็บขอมูล  และการออกเอกสารทางการเงิน 

 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)    
  6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one จํานวน 1 เครื่อง  
  ๖.๑.๒   เครื่องปริ้นเตอร HP LasweJet Pro MFP 137 FNW จํานวน  ๑ เครื่อง 
   

 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  มีครุภัณฑสํานักงาน ไวใชในงานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 มีความปลอดภัยดานเอกสารทางงานการเงิน 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
 ระยะเวลา...1  ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม 2565...... สถานท่ี .. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.. 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ             
ดําเนินงานตามโครงการ             
สรุปและรายงานผล             

 

8.  งบประมาณท่ีใช 
 จากงบประมาณวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 
 8.1  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ALL in one  จํานวน 1 เครื่อง                     เปนเงิน ๒๙,๒๕๐ บาท 
 8.๒  เครื่องปริ้นเตอร HP LasweJet Pro MFP 137 FNW  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน   ๕,๗๕๐ บาท 
 

         รวมท้ังสิ้น     35,000    บาท     (   สามหม่ืนหาพันบาทถวน  ) 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  การปฏิบัติงานดานเอกสารงานการเงินเปนไปอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3  การดําเนินการดานเอกสารของทางราชการเปนไปอยางถูกตอง 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  แบบรายการการดําเนินงานตามโครงการประจําป พ.ศ. 2565 
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โครงการพัฒนาแผนกวิชา 
1.  ลักษณะโครงการ  O โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     O โครงการตามภาระงานประจํา     
     O โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
2.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.1  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 2.2  มาตรฐานการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 2.3 คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  ขอท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรือ
งานฟารม 
 2.4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี 
  องคประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ท่ี .............-............. ตัวบงชี้ท่ี.................................. 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุและหนวยงาน 
4.  หลักการและเหตุผล 
      การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีความรู ทักษะ 
และเจตคติตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาดานวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือสอดคลองกับความตอการของตลาดแรงงาน 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการ กําหนดใหสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพ
สิ่งแวดลอม   ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ    
5.  วัตถุประสงค  
 ๕.๑  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 ๕.๒  เพ่ือใหผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ      
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  ผลผลิต (Outputs) (เชิงปริมาณ)  
  6.1.1 ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติ และ ซอมครุภัณฑ 
 6.2  ผลลัพธ (Outcomes) (เชิงคุณภาพ)    
  6.2.1  ไดหองเรียน หองปฏิบัติ และ ซอมครุภัณฑ ท่ีมีคุณภาพ 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการและงบประมาณท่ีใช  ๓๙๓,000 บาท ( สามแสนเกาหม่ืนสามพัน
บาท)  
     ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน  2565 
 

ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกกอสราง                           42,000 
ปรับปรุงพัฒนาแผนกกอสราง ฯ                         108,000  
ปรับปรุงหองเรียนแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน ฯ                           50,000  
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ซอมครุภัณฑแผนกอิเล็กทรอนิกส ซอมชุดฝก                           60,000  
แขงขันหุนยนต                           13,000  
พัฒนาผูเรียนดานเครื่องรับโทรทัศน                  20,000 
ซอมเครื่อง CNC แผนกชางกล                         100,000  

๘. ผลท่ีคาดวาไดรับ        
    8.๑  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอน 
    8.๗  นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน 
    8.3  สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
9. การติดตามและประเมินผล        
      9.๑ สํารวจความพึงพอใจของผูเรียน  
      9.๒ สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

 

         1. นายทวีผล        แปงณีวงค      อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

         2. นายสุรพงค       สันติพงค     รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

         3. นายนปตรี        อินเรือง        รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

         4. นายดนัย    เกี๋ยงแกว         รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

     5. นางสาวกนิษฐา  เบ็ญชา   รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

 

ผูจัดทํา 

          1. นางสาวกนิษฐา   เบ็ญชา           รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

          2. นายปริญญา       สีชุมภู            หัวหนางานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

          3. น.ส. โศธิดา        ศิริอํานวยศิลป  เจาหนางานแผนและงบประมาณ 
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