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บทที่ 1 
บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”           
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง     
และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตร             
กับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน      

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม        
และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
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ระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั ่นคงท่ี
สำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ              (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ัง
ทางบกและทางทะเล  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) 
การเสริมสร้างและ ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ  
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให ้กลไกสำคัญต่าง ๆ ท่างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคง   แบบองค์
รวม อย่างเป็นรูปธรรม      (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศ ในมิติอื่น ๆ 
และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที ่รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ  อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเด ่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา  
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
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ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่  ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ัง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ  การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) 
รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพ
การผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ  (4) 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย  (3) เกษตร
ชีวภาพ      (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู ่ประเทศที ่พ ัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ       (2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์     (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย      (1) ท่องเท่ียวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (3) ท่องเท่ียวส่าราญทางน้ำ และ (4) ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) 
เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มห
ภาค 

 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด            
(4) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
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มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม ่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว (2) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื ่อและ  สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ   (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต มุ ่งเน ้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุกช่วงวัย
ประกอบด้วย     (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (3) ช่วง
วัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (4) 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (5) การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
(7) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย    
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ ท่ีดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะท่ีดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  ทรัพยากรมนุษย์         
โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริม  บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ  พัฒนาประเทศ โดย            
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ    
(4) การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั ้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถงึบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง    

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ  ภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร      (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า  ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน       การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น 
ได้แก่  

1.การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก        
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) 
เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื ้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย             
ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ โครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลัง
แรงงานในพื้นท่ี  

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ               
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน       
(4) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบน 
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร้าง
การ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน  ทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา  ที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นท่ี เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน่า
ไปสู่ความยัง่ยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย (1) พ ื ้นที ่ส ี เข ียวที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (2) สภาพ  แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดย (1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำล่าคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัว
ประเทศ (4) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ี
ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาด
ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบ
บูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม ่และโรคอุบัติ
ซ้ำท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบ 
โตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมแลอุตสาหกรรม 
รวมถึงพื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  อย่างยั่งยืน         
(3) จัดการมลพิษที ่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั ้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
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ยั่งยืน (5) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

 5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการ
น้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ
อย่างประหยัด    รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร  และอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรม    
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ท่ียกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี ส่วน
ร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์  
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมธัยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง ส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ี
จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการ 
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  สาธารณะของภาครัฐ          
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ      (2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
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2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศ     (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีสะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ 
(3) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานท่ีมี สมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น  โดย(1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเสมอภาค โดย (1) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 - 2565 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม 
 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และการ 
พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ท่ีให้น้ำหนัก
จากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปท่ีการวางระบบ
บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นท่ีระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่ง

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” 
1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

1. เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน 
2.  เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.) 
3.  ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ 
4.  แนะแนวส่ือสารทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นท่ี 
5.  สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding) 
6.  จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง) 
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2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
1.  พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย + 1 

โครงสร้าง  
     พื้นฐานของประเทศ) 
2.  จัดการศึกษารองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
3.  พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
4.  พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 
5.  อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN 

3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
1.  ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพท่ัว
ประเทศ) 
2.  เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
3.  หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Short Course Training) 
4.  หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
5.  Startup/Business online 

4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
1.  ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 
2.  พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3.  แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 
4.  สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
1.  อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 
2.  บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 
3.  Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 
4.  สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ” 

ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 
1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. นำส่ิงดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นทำงานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 

“ยึดหลักธรรมมาภิบาล    บริหารงานประจำ 
นำภาพลักษณ์ที่ดี    ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือข่าย    ขยายทวิภาคี 
ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น  หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เย่ียมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ” 
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มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
 
     “ปลดล็อค” 
     หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 
           3 ป.    “ปรับเปลี่ยน” 
     หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย 
     “ปลดล็อค” 

ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้
ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจ  (MISSION)   

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง  เสมอภาคและเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสังคม  ให้มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
6.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  เพื่อความเป็นเลิศและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

       เป้าประสงค์ 
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ที ่จะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ             
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ   ทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมท้ังประเทศ  อันจะเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 

      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  
“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 

 

      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  
“ สถานศึกษา 5 ส.” 
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2.จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

รางวัลระดับจังหวัด  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

1.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration Contest  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาววาสนา  กองธรรม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
2.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวธารตะวัน  สีมานะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
3.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายชลชัย  โพธิ์ชัย 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
4.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวชมัยภรณ์  วงมาลี 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
5.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เด่ียวแคน) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายธีระเดช  ดีโลนงาม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
 2.นายอรชุน  พรมบุตร 
6. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวส.  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวพรนภา  กัญญาสาย 
 2.นางสาวศิริลักษณ์ บรรณกิจ 
 3.นางสาววิลัยภรณ์ ป้อมอาสา 
 4.นายธนากร  บันทอน 
 5.นายพันธกานต์  จันทร์เพ็ญ 
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ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
7.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ทักษะการประกวดการพูดในที่ สาธารณะ (English Public Speaking) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
8.  รางวัลชมเชยการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวช. 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวปนัดดา บุญมาทน 
          2.นายกิตติทัต  วงศ์ชาลี 

3.นายชินวัตร  พรมทอง 
4.นายพรเทพ  พันศิริพัฒน ์

ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
9.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงสากลชาย  
ผู้เข้าแข่งขัน  นายอดิศักดิ์  กระดาษ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
10. รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายเจษฎา  เงินห้วยพระ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
11.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนภา  ไสลรัตน์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
12.  รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดมารยาทไทย 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายบุญหลาย  สกุลเหนือ 
       2.นางสาวศิวนารถ  ไตรนำ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข 
       2.นางจิตตรีพร  มูลสาร 
13. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดรักการอ่าน 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวสิริวิมล  ปัดถาพิมพ์ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
14. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดสุนทรพจน์(ภาษาไทย) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพันธ์วิรา  อานันทะนะ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
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15. รางวัลชมเชย ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวมณีรัตน์  ปุยฝ้าย 
 2.นางสาวกรรณิกา  เกษาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายวีระสัณห์  แก้วคำ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
รางวัลระดับจังหวัด 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายธวัชชัย  พรมบุตร 
 2.นายจิระศักดิ์  นามห่อ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายธวัชชัย  สุขเกษม 
       2.นายศศิพงศ์  เงินบำรุง 
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน เคร่ืองบดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายนันทวัฒน์  รุจิโพด 
       2.นายจารุวิทย์   อัญโย 
ครูผู้ควบคุม  1.นายพายุ  ทองเต็ม 
3.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนนางรถ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายชาญชัย  บุญมั่น 
       2.นายวรธน   สู่บุญ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายอภินันท์  สีดาชมภู 
4.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  เกจวัดไข้ไร้สัมผัส 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวรัตทิยากร  บุญมาทน 
       2.นางสาวสุพรรษา  เม็งไธสง 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
5.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายศราวุธ  เล่ียมทอง 
       2.นายอนุชา  ศิริทองภากร 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
6.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายกฤษณพงศ์  โคตรมนตรี 
       2.นายธนพล  เคียงวงศ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 
7.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ดอกไม้จากใบยางพารา 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวจารุวรรณ  อาริภู 
       2.นางสาวพันธ์วิรา  อานันทนะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
     มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
     มาตรการท่ี 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขา
วิชาชีพ 
     มาตรการท่ี 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     มาตรการท่ี 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
    มาตรการท่ี 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
    มาตรการท่ี 3  จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    มาตรการท่ี 4  ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน 
    มาตรการท่ี 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
   มาตรการท่ี 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
   มาตรการท่ี 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   มาตรการท่ี 1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรม/ 
   พณิชยกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   มาตรการท่ี 3  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
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4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 

4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและ
ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ   
และวิทยาลัยฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำ
ราบ    
ยังเป็นท่ีต้ังของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต้ังอยู่เลขท่ี 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086  หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Warinchamrap Industrial and Community Education 
 ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 187 หมู่ท่ี 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต์  www.warinice.ac.th 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.warinice.ac.th/
http://www.warinice.ac.th/
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 เนื้อที่ของสถานศึกษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งส้ิน 13 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน  58   ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ช้ัน จำนวน  1  หลัง  19   ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง  23   ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    9   ห้อง 
4. อาคารอำนวยการช่ัวคราว  ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    2   ห้อง 
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง    4   ห้อง 
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    1   ห้อง 
7. อาคารอเนกประสงค์ช่ัวคราว ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
8. บ้านพักผู้บริหารช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
9. บ้านพักครูช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง 
10. โรงจอดรถยนต์    จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  หลัง     -   ห้อง 
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน  2  หลัง    -   ห้อง 
13. โดมอเนกประสงค์   จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 

สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง  
             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล 
 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม 
 
วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ) 
 
 
 
 
      
 
 
  สัญลักษณ์ประจำ          สีประจำวิทยาลัย      ดอกไม้ประจำวิทยาลัย 
      วิทยาลัย                           สีกรมท่า-สีเหลือง     ดอกพะยอม 

 
 
 
 
 
 
 

 

สีกรมท่า 

สีเหลือง 



 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางลฎาภา  แสวงทรัพย ์
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวลักษณารีย์  เงินบำรุง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายศศพิงษ์  เงินบำรุง 

    5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
     วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  
   

 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                       

        

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นางพิสมัย  นิติศักด์ิ 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายธนกร  อ่อนละมยั 

รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 
นายพุฒวฒัน์  กันยะกาญจน์ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาววิบูลย์  สกุลพล 

งานบุคลากร 
นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง 

งานการเงิน 
นางกรรณิกา  ธรรมมาลี 

งานบัญช ี
นางสาวศันศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 
นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอธิตญาภรณ์  ดาโรจน์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิวะลักษณ์  คำพ ุ

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวปวิตรา มังพรมมา 

งานอาคารสถานที ่
นายธวัชชัย  สขุเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายธฤบดี  อ่อนน้อม) 
) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวลำใย นยีาทองหลาง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางศริษา สาระวัล 

งานทะเบียน 
นางสาวนฤมล  จันทรเสนา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวนิรมล  สรีสุข) 

แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางสาวพัณณิดา บุญสนอง) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 

นายธวัชชัย  สุขเกษม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายพายุ ทองเต็ม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสุริยา  พิจารณ ์

21 
 

แผนกวิชาการโรงแรม (นางสาวนิสาชล สืบสิมมา) 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2564    ข้อมูล ณ วันท่ี  20 กันยายน 2564 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 

 
  ก.ข้าราชการ   18 คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  13 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ    คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  - คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ค. พนักงานราชการ  9 คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  9 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว  39 คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  18 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน 21 คน 
 

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

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

6.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 66 คน 
   ก. ผู้บริหาร+ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
- ต่ำกว่า ม.6  - คน   7 คน   7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   - คน   - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   8 คน   8 คน 
- ปริญญาตรี  36 คน   6 คน   42 คน 
- ปริญญาโท  9 คน   9 คน   9 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 45 คน  รวม 29 คน  รวม 66 คน
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  18 คน   19 คน   32 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 18 คน  รวม 19 คน  รวม 32 คน 
   
ผู้บริหาร 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 
1. นางลฎาภา แสวงทรัพย์   ปริญญาโท ค.ศ. 3 ผู้อำนวยการ 
2. นางช่ืนจิต        เดชโยธิน ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
3. นายพุฒิวัฒน์    กันยะกาญจน ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นางพิศมัย       นิติศักดิ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
5. นายธนกร        อ่อนละมัย ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
ข้าราชการครู  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง แผนกวิชา 
1. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. นางสาวกาญจนา   ศีลให้อยู่สุข ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4. นายสันติ              ภาคะ ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นายจำรัส           ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
6. นายณัฐกฤต         แสงสว่าง ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างโลหะการ 

7. นายศิวะลักษณ์    คำพุ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
8. นางสาวยลธิดา     โกลี ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
9. นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
10. นายธฤบดี        อ่อนน้อม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างยนต์ 
11. นางสาวลำไย  นียาทองหลาง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาการตลาด 

12. นางสาวนิรมล   ศรีสุข ปริญญาตร ี  แผนกวิชาบัญชี 

13. นางสาวนฤมล   จันทรเสนา ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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พนักงานราชการ    

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 
1. นางกรรณิกา           ธรรมมาลี ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
2. นายสุริยา               พิจารณ์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นางสาวอธิตญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. นายเอกชัย             จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
7. นายศศิพงษ์            เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8. นายพายุ                ทองเต็ม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
9. นางสาวลักษณารีย์    เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 
1.นางศริษา                สาระวัล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการตลาด 
2.นางสาวนิสาชล         สืบสิมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 
3.นายวีระสัณห์           แก้วคำ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.นางสาวไกรศร        แสนทวีสุข ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
5.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6.นายเทพรัตน์          แมนสถิตย์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
7.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
8.นายดนัย               วิลากุล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
9.นายอภิสิทธ์           ชัยศักด์ิ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
10.นายอภินันต์         สีดาชมภู ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างโลหะการ 
11.นายรักเล่ย์           เรืองอ่อน ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
12.นางสาวศันศนีย์     ลาพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
13.นางสาววิบูลย์       สกุลพล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
14.นายเทพโยธิน       ปิ่นเพ็ชร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
15.นายอรชุน            พรมบุตร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
16.นายสิทธิวัฒน์        สุวะชัย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
17.นายทนงศักดิ์       นางาม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
18.นายอธิวัฒน์          คละเคลือ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 
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ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
19.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
20.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
21.นายสำราญ         แก้วงามสอง ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร 
22.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
23.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
24.นางสาวสุกัญญา      ทาคำห่อ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
25.นางสาวทิพวรรณ     บุราไกร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร 
26.นางสาวพรนภา       กุวงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
27.นางสาวสุปราณี       พรใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
28.นางสาวชลธิชา      สำราญ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
29.นายธันย์ธนาภัทร์    เจริญทัศน์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
30.นางสาวสุดารัตน์     ขันชะลี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
31.นางสาวนฤมล        พรมดี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
32.นางสาวอินทร์ธุอร   หงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
33.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3 นักการภารโรง 
34.นายวิชิต              จันทร์เกษ ม.3 นักการภารโรง 
35.นายสมพันธ์          ดาทวี ม.3 นักการภารโรง 
36.นางสาวอัจฉราวรรณ บุญสม ม.3 นักการภารโรง 
37.นายทูลย์              เชิงหอม ม.3 นักการภารโรง 
38.นายวีระพล           ทาเสนาะ ม.3 พนักงานขับรถ 
39.นายอำคา             สมาฤกษ์ ม.3 พนักงานขับรถ 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานบุคลากร 20 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปวส.

รวมทั้งสิ้น 346 287 82 140 82 773 855 143 23 0 151 19 294 42 336

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 118 77 53 53 195 32 42 11
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 43 33 33 0 109 19 25
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 10 14 1 0 25 5 6
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 43 41 32 0 116 12 8 14 7
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20 26 14 0 60 18 2 7 1

  -สาชาวิชาการบัญชี 39 23 29 29 62 25 13 15
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 45 37 41 0 123 16 34
  -สาชาวิชาการตลาด 22 26 19 0 67 16 8
  -สาชาวิชาการโรงแรม 6 10 0 16

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน
2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ คน
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ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนที่ 1/ 2564
ระดับ ป.ตร/ีปทส.ระดับ ปวช.

ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ รวม

รวมทั้งสิ้น 1,191    

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ปีที่ 1 ปีที่ 2
ระดับ ปวส.

รวม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 3,500  คน
3,000     
-
-

100
-

400

แผนรบันักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง       คน

รวม รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปกติ ทวิ ปวช. ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปกติ ทวิ ม.6 ปวส.

รวมทั้งสิ้น 280 120 0 346 0 287 280 753 1,033 60 120 120 0 135 31 0 255 151 406

  -สาชาวิชาช่างยนต์ 120 118 77 120 195 40 20 32
  -สาชาวิชาช่างกลโรงงาน 40 43 33 0 116 20 20 19
  -สาชาวิชาช่างโลหะการ 20 10 14 0 44 20 5
  -สาชาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 43 41 0 124 20 20 12 8
  -สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 20 26 40 46 20 18 2

  -สาชาวิชาการบัญชี 40 39 23 40 62 20 20 25 13
  -สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 40 45 37 40 82 20 20 16
  -สาชาวิชาการตลาด 40 22 26 40 48 20 20 8 8
  -สาชาวิชาการโรงแรม 20 6 10 0 26

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน คน 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. คน

2.5 หลักสูตร ปชด. คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ คน

27

ปีที1่ 

ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1,439    

ประเภทวิชา /สาขา

ภาคเรียนที่ 1/ 2565
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

ปีที2่ ปีที3่ รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2

- 400

รวม

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 3,500  คน

3,000     -

- 100

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม



 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

โครงการที่ใช้เงินงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   30 มีนาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และผลิตส่ิงใหม่หรือพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สำเร็จก็จะกลายเป็นคนที่มีชื ่อเสียง 
ประเทศที่มีนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมจำนวนมากย่อมทำให้มีรายได้เข้าประเทศมากและเศรษฐกิจของ
ประเทศย่อมดีขึ ้นตามลำดับ ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามส่งเสริมเยาวชนพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
นวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งความรู้ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ มีกลไกนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ตระหนักถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ขึ้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาในการทำผลงานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาบูรณาการ รู้จักคิดค้นประดิษฐ์พัฒนาโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ 
 5.2 เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อนำความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและจดสิทธิบัตร พัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ 
 5.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 5.5 เพื่อเป็นการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  ประเภทท่ี 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเข้าประกวด 3 รายการ 
  ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบอาชีพ  ส่งเข้าประกวด 3 รายการ 
  ประเภทท่ี 3 การอนุรักษ์พลังงาน (เน้นเรื่องโซล่าเซลล์) ส่งเข้าประกวด 5 รายการ 
  ประเภทท่ี 4 – 
  ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ส่งเข้าประกวด 2 รายการ 
  ประเภทท่ี 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ส่งเข้าประกวด 1 รายการ                                                  
  ประเภทท่ี 7 ด้านการแพทย์ ส่งเข้าประกวด 2 รายการ 
  ประเภทท่ี 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเข้าประกวด 1 ประเภท 
  ประเภทท่ี 9 ประเภทกำหนดโจทย์ ส่งเข้าประกวด 2 รายการ                                                                                                
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 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  สามารถนำผลการวิจัยข้อเสนอแนะ จากการวิจัยมาพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินงบประมาณ    จำนวนเงิน  71,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาโครงการ 
 6.2 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้และเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา 
 6.3 ทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีและมีความร่วมมือจากการทำงานเป็นทีม 
 6.4 ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจ บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
2. งานที่รับผิดชอบ   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   22-23 กรกฎาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ อาคารรวมใจ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2559-2564) ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้
ผู ้เรียนรวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการให้ชุมชน “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยกำหนดแนวทางการสร้างผู้ประกอบการผ่านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร นโยบายท่ีสำคัญประการหนึ่ง การสร้างผู้ประกอบการใหม่ มีเป้าหมาย 3 ประการคือ การสร้างเครือข่าย
และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ทางธุรกิจหนึ่งวิทยาลัย
หนึ่งธุรกิจ เพื่อให้เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ
เชิงพาณิชย์ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถานศึกษาท่ีเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลักดันให้นักเรียนนักศึกษา
ที่จบการศึกษาออกไปมีการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ในปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการในหลาย
รูปแบบ เช่น เปิดสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้น การฝึกนักเรียน
นักศึกษาให้มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงท่ีมีกิจกรรม โดยคาดว่าจะทำให้นักเรียนนักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม
และสร้างโอกาสในการบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรยีน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างนวัตกรรมการผลิต การตลาด การบริหาร 
การบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิจการ/
ธุรกิจ 
 3) จัดต้ังกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยแพร่ผลงาน เช่น 
การจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ เป็นต้น 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

นักเรียน นักศึกษา แผนกละ 5 คน จำนวน 8 แผนก  จำนวน  40  คน 
ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ      จำนวน  8   คน 
แผนธุรกิจ      จำนวน  8   แผน 

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนนักศึกษา ได้รับรู้และตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบธุรกิจ และมีทักษะในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จาก บกศ.   จำนวนเงิน  25,280 บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
 1) ได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในเชิงพาณิชย์และการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 2)  ได้ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างนวัตกรรมการผลิต การตลาด การบริการ การ
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องประกอบกิ จการ/
ธุรกิจ 
 3) ได้มีการจัดตั ้งกลุ ่มธุรกิจในสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เช่น จัด
นิทรรศการแสดงสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ( โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ) 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ระหว่างวันท่ี 5 – 23 กรกฎาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้อนุมัติแผนและให้โอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ จากแผนและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ สอศ.ได้โอนงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้อง โดยให้สถานศึกษา
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งมาตรฐานของทางราชการ  
 ว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550มาตรา 4 “คนพิการ”
หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน การเคลื่อนไหวการสื่อสาร จิตใจ อารมณ์  พฤติกรรม  สติปัญญา หรือความ
บกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ คนพิการบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนสุขภาพ การท่ีคน
พิการ ซึ่งตามธรรมชาติคือคน ไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญทำให้คน
พิการถูกแยก ถูกคัดออกจากสังคมในทุก ๆ ขอบเขตของวงจรชีวิตจึงเป็นเรื่องผิดปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ของความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ดังนั้นคนพิการ จึงมีความต้องการให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาเป็น
เรื่องบกพร่อง การเคลื่อนที่และการเข้าถึง ความสามารถของคนพิการ ผลกระทบจากความบกพร่อง ความ
พิการ และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทำให้สังคมมองไม่เห็นคนพิการ และคนพิการถูกโดด
เดี่ยวจากสังคมขาดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกระแสหลักการพัฒนา คนพิการ จึงขาดโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอก นอกจากนี้สังคมและชุมชนยังคงมีทัศนคติเชิงลบและประเมินศักยภาพคนพิการต่ำกว่าคนไม่
พิการ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพคนพิการ ปัจจุบันสภาพ
ห้องน้ำของเก่า ชำรุด ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ ระบบระบายน้ำชำรุด ผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาสายอาชีพให้คนพิการทุกช่วงวัย เสริมสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการมีงานทำของคนพิการ 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริการในด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จึงได้
จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ  ประจำปี 2564 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ใหส้ามารถให้บริการแก่ผู้พิการ 
ให้ได้รับความสะดวก ความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้น สำหรับคนพิการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้ได้รับบริการท่ีดีอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาสายอาชีพให้คนพิการทุกช่วงวัย 
 5.1.2 เพื่อเสริมสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการมีงานทำของคนพิการ 
 5.1.3 เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ให้สามารถให้บริการคนพิการได้ 
 5.1.4 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ความพึงพอใจในด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  มีการซ่อมแซ่มห้องน้ำ สำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้ป่วย คนชรา  จำนวน 1 หลัง 
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5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  มีการซ่อมแซมห้องน้ำ สำหรับบริการผู้พิการ หรือผู้ป่วย คนชรา  ให้อยู่ในสภาพใช้ การได้ดี
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  20,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาสายอาชีพให้คนพิการทุกช่วงวัย 
 6.2 เสริมสร้างอาชีพ การมีรายได้ และการมีงานทำของคนพิการ 
 6.3 ซ่อมแซมห้องน้ำ ให้สามารถ ให้สามารถให้บริการคนพิการได้ 
 6.4 ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ความพึงพอใจในด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564   
          (ในโครงการจัดระบบติดตามผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน) 

2. งานที่รับผิดชอบ   งานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   10 สิงหาคม  – 20 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย และเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯได้ประสานความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาระหว่างบ้านและวิทยาลัยฯมากขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1  เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน 
 5.1.2  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
 5.1.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางวิทยาลัยฯและทางบ้าน 
 5.1.4  เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.5  เพื่อให้ผู้ปกครองและบ้านใกล้เรือนเคียงประทับใจในโรงเรียนอยากเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษา        จำนวน     1,205    คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อสถานศึกษาในการส่งลูก หลาน เข้ามาเรียน 
  นักเรียน นักศึกษา มีกำลังใจ และเรียนจบตามโครงสร้าง หลักสูตร   
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   (สอศ.)   15,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 
6.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดท้ังจากทางวิทยาลัยฯและทางบ้าน 
6.3 ได้ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาเพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 

นักศึกษา 
6.4 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
6.5 วิทยาลัยฯได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ววิทยาลัย  
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี  8 ตุลาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ววิทยาลัยได้มีการใช้งานมานานจึงทำให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบางจุด
เกิดการชำรุด จึงทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงในเวลากลางคืน ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังจึงมี
ความประสงค์ท่ีจะปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้วด้านหน้าวิทยาลัยเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น
ในเวลากลางคืน และเพิ่มความปลอดภัยในวิทยาลัย 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้วหน้าวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5.1.2 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้ากำลังให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
5.1.3 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา     

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 วิทยลัยมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างมากเพิ่มขึ้น 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 วิทยาลัยมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น และเพื่อเป็นการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ   20,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.วิทยาลัยมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีมีประสิทธิภาพทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาช่างโลหะการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ตุลาคม 2563 –กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ห้องเรียนแผนกวิชาช่างโลหะการ 
5. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนท่ีนำเสนอโดยส่ือท่ีทันสมัย เทคโนโลยีท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเข้าใจ
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สื่อการเรียนการสอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่น้อยกว่าปัจจัยสิ่งอื่ นใดในการ
จัดการเรียนรู้  

เนื่องจากแผนกวิชาช่างโลหะการไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อส่ือการนำเสนอ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวิดิทัศน์อื่น ๆ  

แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงขอครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎี และใช้สอนรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด นำมาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส.5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 ครูผู้สอนได้นำเสนอส่ือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ 
ปวส. ได้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  490,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

1. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด 
2. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด มาใช้จัดการเรียนการสอน 

7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ต้องดำเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อแยกสวิตช์ใช้เสียบปล๊ักคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   พัฒนาส่ือการเรียนรูง้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564   
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1  สิงหาคม – 30  กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จะดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โดยให้นักเรียนนักศึกษานั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พรรณพืช  
 ในการนี้ ในการดำเนินงานพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ วัสดุ-อุปกรณ์ และส่ือต่าง ๆในการเรียนรู้ เป็นส่ิงสำคัญใน
การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งสื่อต่าง ๆนั้น ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติการในด้านต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดหาส่ือต่าง ๆในการเรียนรู้ของ
นักเรียนนักศึกษา ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

5.1 วัตถุประสงค ์
5.1.1 เพื่อเพิ่มส่ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" 
 5.1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติกิจกรรม การดำเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  มีส่ือการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  ครูและ นักเรียนนักศึกษาแกนนำ จำนวน  ๑๐๐ คน เพื่อใช้
ในการดำเนินกิจกรรม 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

1.มีส่ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ "งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ครบถ้วน 

2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช ในการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" มากขึ้น 
 
7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  จึงไม่
สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   9-10 มิถุนายน 2564 และ 17 มิถุนายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน  
                              จังหวัดอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวนิัย 
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ 
ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้วิทยาลัยเ ทคนิคเดชอุดม 
โครงการตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตะเวน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อฝึกอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบได้รับมอบหมายจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงบ้านคำสะอาด 
ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี       ให้รับผิดชอบเข้าดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและ
เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ และการให้บริการฝึกอาชีพ (ตัดผม) วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ จึงได้ดำเนินโครงการบริการฝึกอาชีพ (ตัดผม) และการบริการเช็คไฟฟ้าภายในอาคารและ
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงบ้านคำสะอาด เตรียมรับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 
2564 ข้ึน 
5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้การ
ซ่อม 

บำรุงรักษาเครื่องมือประกอบอาชีพต่าง ๆ และสร้างอาชีพใหม่ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เช่นฝึกอาชีพ (ตัด
ผม) 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและ
เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและจำเป็น
ต่อการเรียนการสอน และได้ฝึกทักษะความชำนาญประสบการณ์วิชาชีพจากสถานการณ์จริง 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - โรงเรียนตำรวจชายแดนท่ีสถานศึกษารับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพ 1 แห่ง 
 - เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะฝึกอาชีพ (ตัดผม) 
   จำนวน 20 คน 
 - บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 คน 
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 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดารท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะงานอาชีพ 
  - มีการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นกัศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ    
                       ประสบการวิชาชีพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่สถานศึกษา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  15,235   บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
- โรงเรียนตำรวจชายแดนท่ีสถานศึกษารับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพ 1 แห่ง 
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 8 คน มีจิตอาสาและได้เพิ่มพูนทักษะใน
วิชาชีพ    
  ของตนเอง 
- นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกจิตอาสา สร้างความเอื้ออาทร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
วิทยาลัยฯ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด รูปแบบ On – Line  
  ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับเทศบาลตำบลแสนสุข 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 4  กันยายน  2564  
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
             วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนนักศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันสารเสพติดแพร่ระบาดเป็นอย่างมากและเป็นปัญหาท่ีแต่ละสถานศึกษาจะต้องหาแนวทางป้องกันแก้ไข
และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับพิษภัยจากสารเสพติด จึงได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สารเสพติด และสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีความตระหนักต่อหน้าท่ี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและความเพียร จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยท่ีเกิดจากสารเสพติด เพื่อเป็น
การสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบOn – 
Line ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นโดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลแสนสุขและปฏิบัติตามมาตรการใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  
5.1 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยเกี่ยวกับสาร
เสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน     
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 3.  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

- ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 55 คน  
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเสพติด 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยเกี่ยวกับสารเสพ
ติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 
 6.2  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เยาวชน ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
 6.3  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
กรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

7.1. วิทยากรอบรมดีมาก 
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7.2 นักเรียน นักศึกษา จะได้ไห้เข้าใจกับยาเสพติดและไม่ยุ่ง 
7.3. ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 
7.4 อบรมได้ดีมาก ได้ความรู้มากมาย 
7.5 กิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก 
7.6 ควรจัดกิจกรรมนี้อยู่บ่อย ๆ เพื่อลดปัญหายาเสพติด 
7.7 อยากให้จัดขึ้นทุกปี 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ   โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้กับ นักเรียน นักศึกษา 

  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน) ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เป็นการพัฒนาทักษะกําลังคนให้มีโอกาส และมีงานทํามาก
ขึ้น โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรที่สามารถ
ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพได้จริง เป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนกําลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่ม
ศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
กําลังคนเป็นเรื่องสําคัญ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพ 
วารินชําราบ จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 
และสามารถนํา ความรู้ และทักษะท่ีได้จากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
ทั้งยังเป็นการเพิ่ม โอกาสให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือให้มีโอกาสทํางานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการ ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต  
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในสาขาวิชาท่ีสนใจ 
5.1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้        

ในชีวิตประจําวัน และนําไปใช้ในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม  
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวาริน 
ชําราบ จํานวน ๑๖ หลักสูตร เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 ได้เรียนรู้และได้พฒันาทักษะทางวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีสนใจ สามารถนําความรู้และทักษะ 
ท่ีได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  58,580  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  

6.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
6.3 ลดปัญหาจากการว่างงาน  
6.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ต่อยอด และเพิ่มทักษะใหม่ในวิชาชีพ 

7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนา 
  ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
  (Fix it – จิตอาสา)  ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   10 – 11 , 17 – 18 และวันท่ี  24 – 25 กรกฎาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     บ้านหนองกินเพล หมู่ 3 ตำบลหนองกินเพล บ้านก่อใน หมู่ 7 ตำบลแสนสุข  
   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบูรณา
การการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิต
อาสา) เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน      
(Fix it Center) รูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) โดยมีกิจกรรมการบริการ
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท 
ฯลฯ บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน และการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึ งได้
ดำเนินการโครงการฯดังกล่าว   
5.1 วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 3.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4.  พัฒนานักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มข้น 
5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  ยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำ อบต./เทศบาล / สร้างอาชีพใหม่หรือต่อ 
ยอดอาชีพให้กับประชาชน / บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)   จำนวน  1  ศูนย์  
  2.  เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวัน
ของครัวเรือน 200 รายการ/ศูนย์  
  3.  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ จิตอาสา 32 คน/ศูนย์  

4.  ช่างชุมชน  2 คนและครูท้องถิ่น 2 คน/ศูนย์   
5.  ประชาชนผู้รับบริการซ่อม 200 คน ในเขตพื้นท่ีบริการ/ศูนย์ 
6.  ประชาชนได้รับการสร้างและพัฒนาอาชีพ จำนวน 15 คน/ศูนย์ 
7.  หมู่บ้านท่ีได้รับบริการ  จำนวน 2 หมู่บ้าน/ศูนย์ 
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5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื ่องจักรที ่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื ่องมืออุปกรณ์
ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

2.  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ 
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 

3.  ช่างชุมชนและครูท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 

4. การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 (อบต./เทศบาล)  พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนท่ียั่งยืน 
                    5. นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และการเชื่อมั ่นในการไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงาน 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  200,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนในเขตพื้นท่ีให้บริการจำนวนประชาชนผู้รับบริการ 200 
คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 2 คน ครูท้องถิ่น  2  คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือนและบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยยอดอาชีพให้กับประชาชน บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) ท่ียั่งยืน 

6.2 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะและใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       7.1 เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
      7.2 ควรมีโครงการท่ีดีแบบนี้ทุกปี 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ  โครงการฝึกอาชีพการทำเก้าอี้หวายให้กับประชาชน ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
  การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   23 – 25  กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 งบ
ดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยวิทยาลัย
การอาชีพวารินชำราบ จะดำเนินกิจกรรมตามกรอบดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรอบดำเนินงานที่ 3 การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการฝึกอาชีพการทำเก้าอี้หวายให้กับประชาชน 
ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพการทำเก้าอี้หวายให้กับประชาชน ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 
2564 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 

2.  เพื่อให้ประชาชนมีทักษะอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

3.  เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  1. ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  40  คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 1. ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

          2. ประชาชน มีทักษะอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 3. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงิน  64,200  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1.  บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
6.2.  ประชาชนมีทักษะอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
6.3  ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 อย่างแท้จริง 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
                     อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix-it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 4 
  จัดทำท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาช่างโลหะการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1-30 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    แผนกวิชาช่างโลหะการ 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) จากคนกลุ่ม
เล็กๆ ส่งผลถึงคนกลุ่มใหญ่ และจนถึงระดับชาติ มีการระบาดและติดเช้ือความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากขาด
แนวการป้องกันรักษาท่ีดี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความรุนแรงของการระบาดและ
ติดเชื้อ จึงกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตามกรอบการ จัดกิจกรรม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 สนับสนุนดำเนินงานกิจกรรมพิเศษจัดทำส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)  

เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดทำ
สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ คือ ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ มอบเป็น
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 เป็นการบริการ
วิชาชีพต่อชุมชนของแผนกวิชาช่างโลหะการ ตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ข้อมูลการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีแนวทาง
ในการเลือกประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดทำท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบมอบให้สถานพยาบาล 
2. เพื่อจัดทำส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติด

เช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 ท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ   จำนวน   10  เครื่อง 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 ส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์สามารถช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 ได้ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  5,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

1. ท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบมอบให้สถานพยาบาล 10 เครื่อง 
 2. ส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์สามารถช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรน่า 2019 ได้ 
7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการ Fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายใต้การดำเนินโครงการบูรณาการ
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 อาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   13 – 15  ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติ กรณีเร่งด่วน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพ
อากาศแปรปรวน ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี และฝนท่ีตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า
ไหลหลากในระยะนี้ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ในกรณีให้ความช่วยเหลือก่อนสถานการณ์น้ ำท่วมและหลังสถานการณ์น้ำลด 
ภายใต้กิจกรรมพิเศษ  เฉพาะกิจ โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยให้บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) ด ังน ั ้นว ิทยาล ัยการอาช ีพวาร ินชำราบ จ ึงได ้ดำเน ินโครงการ Fix it                                 
จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายใต้การดำเนินโครงการบูรณาการการ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาน
การณ์อุทกภัยน้ำท่วม 

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 3.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 4.  เพื่อพัฒนานักเรียน นกัศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มข้น สามารถช่วยเหลือประชาชน
ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ 
 5. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังสถานการณ์น้ำลด 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  1. ครูและบุคลากร   จำนวน  9  คน 
  2. นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  3  คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม 
      2. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  13,640  บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1  ได้พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

 6.2  ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 6.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มข้น สามารถช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ 
 6.4 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที  
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมได้อย่าง
แท้จริง 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ   โครงการส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ (เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และวัด
  ไขอ้ัตโนมัติ)ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it – จิตอาสา)  

  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
  ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนกันยายน – ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it–จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน 
(Fix it Center) รูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ          
จะดำเนินกิจกรรมย่อยท่ี 1.4 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ กิจกรรมการจัดทำส่ิงประดิษฐ์และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ คือ เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และวัดไข้อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  เป็น
การสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โครงการ
สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it – จิต
อาสา)        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ 2564 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  จัดทำเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และวัดไข้อัตโนมัติ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019(COVID–19) 

2.  เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด19  
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4.  เพื่อลดภาระบุคลากรในการตรวจวัดไข้และจ่ายแอลกฮอล์ 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และวัดไข้อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 1. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
 2.  พัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโค

วิด19 
      3. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดภาระบุคลากรในการตรวจวัดไข้และจ่ายแอลกฮอล์ 
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5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
6.2  พัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด19 
6.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6.4 ลดภาระบุคลากรในการตรวจวัดไข้และจ่ายแอลกฮอล์ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ การทำสบู่แอลกอฮอล์กระดาษ  
                ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it – จิตอาสา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
                ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนกันยายน – ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
       ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it–จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน 
(Fix it Center) รูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ          
จะดำเนินกิจกรรมย่อยท่ี 1.4 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ กิจกรรมการจัดทำส่ิงประดิษฐ์และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ คือ การทำสบู่แอลกอฮอล์กระดาษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019(COVID–19) ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  เป็นการสนอง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โครงการสิ่งประดิษฐ์และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix – จิตอาสา) เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ 2564 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อจัดทำสบู่แอลกฮอล์กระดาษ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
2.  เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด19  
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 สบู่แอลกฮอล์กระดาษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
 2. พัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด19 
         3. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  2,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19) 
6.2  พัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากโรคโควิด19 
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6.3 นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการจิตอาสา “วารินปันสุข” ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
  (Fix it Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
      ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนกันยายน – ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it–จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน 
(Fix it Center) รูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จะ
ดำเนินกิจกรรมย่อยท่ี 1.4 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ เฉพาะกิจ กิจกรรมการมอบน้ำด่ืมให้กับประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID–19)ภายใต้โครงการจิตอาสา“วาริน
ปันสุข” ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID–19) เป็นการสนองนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้ดำเนินโครงการจิตอาสา“วาร ินปัน
สุข” ภายใต้การดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
2.  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  จัดซื้อน้ำด่ืม จำนวน 125 แพค เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)     
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 1. ประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

          2. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
6.2  บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
6.3. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาและสามารถช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  อาชีวศึกษา (Fix-it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 4 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนกันยายน – ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคนกลุ่มเล็กๆ 
ส่งผลถึงคนกลุ่มใหญ่ และจนถึงระดับชาติ มีการระบาดและติดเชื้อความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากขาดแนวการ
ป้องกันรักษาที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความรุนแรงของการระบาดและติดเช้ือ         
จึงกำหนดแผนงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตามกรอบการจัดกิจกรรมย่อยท่ี 
1.5 สนับสนุนดำเนนิงานกิจกรรมพิเศษจัดทำส่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดทำ
สิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ คือ ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ มอบเป็น
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการบริการวิชาชีพ
ต่อชุมชนของแผนกวิชาช่างโลหะการ ตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ความถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ข้อมูลการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีแนวทางในการเลือก
ประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อจัดทำท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบมอบให้กับสถานพยาบาล 

2.  เพื่อจัดทำส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
    โคโรนา 2019 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

- ท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ  จำนวน  10  เครื่อง 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 - ส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์สามารถช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.  ท่ีกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบมอบให้กับสถานพยาบาล 10 เครื่อง 
6.2.  ส่ิงประดิษฐ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
        เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

  

 
 

 

โครงการที่ใช้เงิน 

งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ภูมิใจที่สามารถเรียนจนจบหลักสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ 
5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญู
กตเวทีต่อครู  

5.1.2 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกท่ีดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน  
5.1.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะจบการศึกษา     

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564  ประมาณ  300  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษารู้ทางการศึกษาต่อและทำงานสถานประกอบการ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1.นักเรียนนกัศึกษามีจิตสานึกท่ีดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน 
 6.2.นักเรียนนกัศึกษามีความพร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะจบการศึกษา 
 6.3.นักเรียนนกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดหาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 16 กันยายน 2564  
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ (ปวส.)ที่มาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ ให้นำการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้ในการจัดหาหนังสือ และ
อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ท่ีเรียนดี ประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อย 
5.1.2 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีความประพฤติดี 
5.1.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา   จำนวน  1,103 คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 - นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา สามารถศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาได้ 
 - นักเรียน นักศึกษา ต้ังใจเรียนมากขึ้น  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  4,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเรียนดีมีความประพฤติดี และมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการแนะแนวสัญจร  
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2564    
4. สถานที่ดำเนินการ     สถานศึกษาในเขตอำเภอวารินชำราบและใกล้เคียง 
5. หลักการและเหตุผล 

การแนะนำเส้นทางการศึกษาต่อ สอดคล้องกับนโยบายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อ
ท่ีมีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย    จำนวน  600  คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาต่อตามความถนัดของตน 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  30,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1.นักเรียนนกัศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับสถานศึกษาชัดเจน 
        6.2.นักเรียน นักศึกษามีทางเลือกในการตัดสินใจเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   11 กุมภาพันธ์  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 งานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2506 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
รับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาได้มาตรฐาน ต้ังแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานนี้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาว่าด้วยรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2541 ในการคัดเลือกใช้วิธีการ
ประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งต้องประเมินตามแบบประเมินที่กรมวิชาการจัดทำขึ้น และจะต้องดำเนินการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยสถานศึกษา
จะต้องได้รับประเมิน เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานตามเกณฑ์ท่ีกำหนดนั้น 
 เพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวาริน  
ชำราบ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมรับการประเมินดังกล่าว 

5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 5.2 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น 
 5.3 เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน    1,216 คน 
  - บุคลากรในวิทยาลัยฯ    จำนวน      66   คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - สถานศึกษาในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    จำนวนเงิน  100,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 6.2 สถานศึกษาได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาดีเด่น 
 6.3 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รูปแบบออนไลน์ 
                    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   25 – 26  กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
      “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุ่นแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อใหทุ้ก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี           ท่ี 
156/2557 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 เรื่องแต่งต้ังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้
มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีต้องการเรียนรู้อยากลองต้องการเรียกร้อง
ความสนใจต้องการค้นหาสร้างตัวตนสร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์สุงกล้าเส่ียงทำส่ังท้าทาย เป็นผล
ทำให้ นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปท่ีเด็กและเยาชน 

 ดังนั้น งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 256๔ (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) จำนวน 
65 คน และครูบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมโครงการการมี
ส่วนร่วมสนับสนุน การป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5.1 วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อดำเนินงานตามแผนการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เน้นการคัดกรองผู้เรียน กลุ่มปกติ  
     กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ 

 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เยาวชน     
               ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 65 คน  

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปญัหายาเสพติดและรณรงค์ยาเสพติดท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  20,000    บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา 
 6.2 นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้จากประสบการณ์การเข้าร่วมการอบรมนำมาขยายผลกับนักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. วิทยากรอบรมดีมาก 
2 นักเรียน นักศึกษา จะได้ไห้เข้าใจกับยาเสพติดและไม่ยุ่ง 
3. ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 
4 อบรมได้ดีมาก ได้ความรู้มากมาย 
5 กิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก 
6 ควรจัดกิจกรรมนี้อยู่บ่อย ๆ เพื่อลดปัญหายาเสพติด 
7 อยากให้จัดขึ้นทุกปี 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
          ห้องปฏิบัติการการตลาดและบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนใกล้เคียง  ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชการตลาด 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   28 กรกฎาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     แผนกวิชาการตลาด  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และวัดใหม่ทองสว่าง 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  ชมรมวิชาชีพการตลาด  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์  โดยการทำความสะอาดคารเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  โดยการทำความสะอาด
ดำเนินการกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยยึดปฏิบัติตามสถาณการณ์                 การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 5.1.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้รักสามัคคี  และรู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  คณะครู  จำนวน 3 คน นักเรียนนักศึกษา  จำนวน  55 คน  ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน ์
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  นักเรียนนักศึกษามีจิตสาธารณะ  และได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  1,985  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  
และมีความรู้รักสามัคคีในการดำเนินกิจกรรม  พร้อมท้ังยังฝึกให้เป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยน  สามารถพึ่งพากันได้ระหว่าง  
บ้าน  วัด  โรงเรียน  ดังคำกล่าวที่ว่า  “บวร” 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมในช่วงบ่าย  ทำให้อากาศร้อน  และในช่วง 
สถานการณ์โควิดทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปกีารศึกษา 1/2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชการตลาด 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1  กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถ             
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม         
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพนั้น นอกจาก
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงามแล้วนั้นความรู้  ก็คือส่ิงท่ีสถานศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการ
ช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญา  และจากอัต ราลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเก่ง ดี และมีงานทำ 
 ดังนั้น แผนกวิชาการตลาด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
นักการตลาดรุ ่นใหม่ขึ ้น  เพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียน  เพื ่อส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงให้ผู ้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ ทักษะท่ีจำเป็น และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รู้จักแสวงหาความรู้    
คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีเป็น 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 5.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญเป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
   5.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จากผู้เช่ียวชาญ 
  5.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากแหล่งแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รู้จักแสวงความรู้ด้วยตนเอง
  5.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  5.2.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
  5.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 
  5.2.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานรว่มกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
  5.2.4 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีเป็น 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  2,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 7.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะการเขียนแผนธุรกิจได้ 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 

 7.3 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
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 7.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น 
 7.5 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการประกอบอาชีพได้ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การจัดอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา covid-19 ทำให้การจัดกิจกรรมและการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาไม่ครบ100% ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการ  4 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เริ่มต้น  22  ตุลาคม  2536  ส้ินสุด  31  ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยระบบอินเตอร์เน็ตห้องคอมพิวเตอร์  เป็นแบบระบบไวไฟซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เพราะมีการดึงข้อมูลระหว่างเครื่องประกอบกับการส่งข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และมีการใช้เวลานานซึ่ง
ทำให้การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการรับส่งข้อมูลและนักศึกษาเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทำให้
เกิดการใช้งานการโหลดข้อมูลช้ากว่าท่ีควร และชำรุดตามระยะเวลาการใช้งาน อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยการเช่ือมต่อในวงมี
ขอบเขตท่ีจำกัดและบางครั้งการเช่ือมต่อไม่ได้  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอปรับปรุงระบบห้องคอมพิวเตอร์ ห้องระบบปฏิบัติการ 4 ซึ่งมีคอมพิวเตอร์จำนวน 25 
เครื่อง  
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อมีห้องเรียนห้องอินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนคอมพิวเตอร์ 
5.2 เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 
5.3 ภาพลักษณ์ของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีดูทันสมัยสวยงาม 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  มีห้องเรียนเหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียนอินเตอร์เน็ตแบบสายต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อสายแลนท่ีรวดเร็ว และทันสมัย 
  เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  30,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีห้องคอมพิวเตอร์ท่ีดี  มีเครื่องใช้
สำนักงานท่ีดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกับเป็นห้องเรียน  ส่งผลต่อภาพพจน์อันดีของวิทยาลัย   
 6.2  นักเรียนนักศึกษามีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงล่าช้า  ทำให้การดำเนินการ
ล่าช้า  นักเรียน นักศึกษา มีข้อจำกัดในการใช้งาน 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนท่ี  2/2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   22 ตุลาคม 2563 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทาง   ในการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ประกอบด้วย การให้เกียรติและการร่วมมือกับสถานประกอบการ ทำให้สถาน
ประกอบการและสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. และ ปวช. เพื่อให้ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง จำนวน 550 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าใจและได้ทราบแนวทางในการฝึกอาชีพจริง 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  2,500 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 นักศึกษาฝึกอาชีพ และผู้ปกครองมีความเข้าใจใน การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพและนำไป
พัฒนาองค์ความรู้ต่อไป 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และลงวินโดว์  
  และตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี  ๑ สิงหาคม - 15 กันยายน  ๒๕๖๔   
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ  โรงเรียนบ้านโนนโหนน และโรงเรียนบ้านโนนแดง 
5. หลักการและเหตุผล 

การใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ และนำมาใช้กับงานท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากท่ีแต่เดิม
บางหน่วยงานเอาคอมพิวเตอร์  เพื่อมาช่วยสำหรับงานประมวลผลเล็ก ๆ เท่านั้น เช่น งานการจัดพิมพ์เอกสารหรือ
งานสำนักงาน  ซึ่งยังไม่ค่อยสนับสนุนไนเรื่องของการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายมากนัก แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถ
เช่ือมโยงกันได้อย่างท่ัวถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องซึ่งสามารถโอนถ่ายข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบ
การส่ือสารท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมพบเห็นหรือหามาใช้งานได้
สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหว ดังนั้นจึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในสำนักงาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชำรุด                ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ไมไ่ด้
แตกต่างและนอกเหนือจากจากอุปกรณ์อื่น ๆ 

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุด สิ่งที่จะตามมาคือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงซึ่งค่อนข้างสูง แต่การ
ชำรุดบางกรณีเกิดจากสาเหตุที่ไม่ซับซ้อนสามารถซ่อมแซมเองได้ ถ้าหากว่าผู้รับผิดชอบ หรือผู้ดูแล   มีความรู้เรื่อง
อุปกรณ์ และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในระดับหนึ่งซึ่งกลุ่ม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ใน
การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และลงวินโดว์ และตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 5.1.3 เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโนนโหนน  จำนวน     1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโนนแดงง  จำนวน     1 ห้อง 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอน 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  9,550 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ จะดำเนินโครงการบริการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และลงวินโดว์ 
และตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อให้นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ไอซีทีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     ให้นักเรียนมี
ทักษะในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่ 1 ว่าด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ 
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ต่อสังคม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมข้ึนในวันท่ี  1 สิงหาคม - 15 กันยายน  2564  ณ  โรงเรียนบ้านโนนโหนน  
และโรงเรียนบ้านโนนแดงนั้น 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยาการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี 9 กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีพวารินขำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจาก วิชาชีพคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาชีพท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อ
ยุคโลกาภิวัฒน์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ท่ี นับวันยิ่งจะพัฒนาไม่ว่าจะ
เป็น ด้านฮาร์ดแวร์ หรือด้านซอร์ฟแวร์ จึงได้จัดทำโครงการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงและมี
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์มาบรรยาย เพื่อให้ได้ความรู้ด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
นักศึกษา เพื่อให้ได้ประโยชน์พร้อมกับการเปิดโลกทัศน์ ด้านวิชาชีพ คอมพิวเตอร์และรวมถึงการประกอบอาชีพต่อไป 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้ได้ความรู้ต่าง ๆ ด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา  
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
ประสิทธิภาพ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์    
“การสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Bootstrap Framework”  จำนวน 40  คน  
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรโครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์  “การสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Bootstrap Framework”  ซึ่งได้รับความรู้ และเข้าใจในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงจาการฝึกอบรม 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  8,450 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 ผลผลิตโครงการ (Output) 
  - นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้จากการอบรม  จำนวน  46  คน 
 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  - นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ “การสร้าง
เว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Bootstrap Framework” 
  - นักศึกษาและบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคนได้ความรู้และเข้าใจในวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์  
  - นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - เครื่องมือท่ีใช้ในฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ไม่เหมาะสมเนื่องจากโปรแกรมท่ีใช้ต้องใช้เครื่องท่ีมีความเร็ว  
และรองรับการทำงานหลายโปรแกรมได้ ทำให้เครื่องช้าใช้งานรวมถึงอินเตอร์เน็ตเน็ตไม่เสถียร 
 

 

 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการชมรมวิชาชีพการตลาด กิจกรรมหารายได้ระหว่าง ปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาการตลาด 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   29 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ซุ้มขายสินค้าข้างโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในสาขางานการตลาด แผนก
วิชาการตลาด ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2564  ตามมาตรฐานการรายวิชากำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การประกอบธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และตระหนักถึงความสำคัญใน
การประกอบอาชีพทางธุรกิจได้  
 ด้วยเหตุนี้  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานการตลาด แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวาริน  ชำ
ราบ  จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทำโครงการชมรมการตลาด ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริง  ณ ซุ้มปฏิบัติการขายชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ  เพื่อให้การจัดการเรียนการเกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการส่งเสริมทักษะ
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการโดยใช้วิทยาลัยเป็นฐานในการบ่มเพาะประสบการณ์  จากการปฏิบัติงานจริง นักศึกษา
สามารถนำองค์ความรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จ  โดยบูรณาการเชื่อมโยงใน
รายวิชาการขายเบื้องต้น การจัดซื้อ การกำหนดราคา กลยุทธ์การตลาด  การวิจัยตลาด  บัญชีเบื้องต้น  และรายวิชาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  
5.1 วัตถุประสงค ์
   5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดต้ังชมรมวิชาชีพการตลาด 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริง   
   5.1.3 เพื่อขายสินค้า ขายลูกช้ินทอด และรองรบัสินค้าท่ีมาจากผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 นักเรียน นักศึกษา  จำนวน   512  คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 โครงการชมรมการตลาด ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการจริง  ณ ซุ้มปฏิบัติการขายชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  บูรณาการร่วมกับ
การจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  7,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษาได้จัดต้ังชมรมวิชาชีพการตลาด 
 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริง   
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมของชมรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา covid-19 ทำให้การจัด
กิจกรรมไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ ร้านขายสินค้าไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชีสู่ความเป็นเลิศ 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาการบัญชี 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ระหว่างวันท่ี 30 – 31 สิงหาคม 2564   
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ ห้องประชุมรวมใจ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่อยู่ภาวะการแข่งขันสูงทางด้านปฏิบัติงานด้านการบัญชี ทางแผนกวิชาการบัญชี    จึง
เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  นักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน  เพราะการ
ปฏิบัติงานในองค์กรต้องเป็นผู้ท่ีมีการพัฒนาท้ังในส่วนบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และบทบาทในการเป็นตัวแทน
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความรู้เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ลูกค้าขององค์กร ส่ิงท่ีสำคัญในการพัฒนาบทบาทของนักบัญชีจึงเป็นส่ิงท่ีเน้นในเรื่องของการมีบุคลิกภาพท่ีดี  การมี
จิตใจมุ่งเน้นการในให้บริการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชีจึงจำเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการเป็นผู้ให้บริการท่ี
บุคลิกภาพท่ีดี  แผนกวิชาบัญชีจึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีบุคลิกภาพท่ีดี 
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร  
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพเทคนการพูด การแต่งกาย 

           5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเทคนิคปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ จริยธรรมในการทำงานและ
การมีจิตสำนึกความเสียสละในการทำงานร่วมกัน 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 -  คณะครูและบุคลากร จำนวน     4  คน 
 -  นักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน   38  คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 -  นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ปวส. 1  แผนกวิชาการบัญชี  จำนวน  38  คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงิน  6,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีบุคลิกภาพท่ีดี 
6.2  นักเรียน นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร  
6.3  นักเรียน  นักศึกษาตระหนักเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพเทคนการพูด การแต่งกาย 
6.4  นักเรียน นักศึกษามีเทคนิคปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานยุคใหม่ จริยธรรมในการทำงานและการมี
จิตสำนึกความเสียสละในการทำงานร่วมกัน 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกวิชาการบัญชี 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ระหว่างวันท่ี 23 – 26 สิงหาคม 2564   
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ บริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบแผนกวิชาการบัญชี   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
     ตามที่วิทยาลัยฯ  ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละแผนกจัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้กับนักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้มีความรัก สามัคคี และการทำงานเป็นทีม  ดังนั้นแผนก
วิชาการบัญชีจึงได้ทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกวิชาการบัญชี ให้เป็นสถานท่ี น่าอยู่ น่า
เรียน และเป็นสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้มีสถานที่ถ่ายรูปเช็คอินในช่วงที่สำเร็จ
การศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์แผนกให้กับรุ่นนักเรียนในโรงเรียนในเครือข่ายได้รู้จักแผนกวิชาการบัญชีมากยิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน 
 5.1.2 เพื่อจัดทำป้ายแผนกวิชาการบัญชี/สวนหย่อมแผนกวิชาการบัญชี 
 5.1.3 เพื่อในการถ่ายรูปเช็ดอินและเป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการบัญชี 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 -  คณะครูและบุคลากร จำนวน 4 คน 
 -  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี  จำนวน   103  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 -  ได้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน 

  -  ได้ป้ายแผนกวิชาการบัญชี/สวนหย่อมแผนกวิชาการบัญชี 
  -  ได้สถานท่ีในการถ่ายรูปเช็ดอินและเป็นการประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการบัญชี 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงิน  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 เกิดความสะดวกสวยงามของภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
 6.2 อาคารสถานท่ีต่าง ๆ มีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน 
          6.3 เกิดความพึงพอใจในการใช้สถานท่ีของผู้รับบริการ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดต้ังชมรมกีฬาฟุตซอล  
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   
4. สถานที่ดำเนินการ     สนามวอลเลย์บอล ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  
5. หลักการและเหตุผล 
     ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น     ทำ
เป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัย
รักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในฐานะที่วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้
ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้มีการออกกำลังการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด ซึ ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาภายใน
วิทยาลัยญ 
 กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ท่ีจะส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น            โดย
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอยู่สม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
และการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี  
5.1 วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
       2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
       3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
       4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมชมรม  จำนวน  30  คน  
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมชมรมและได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาท่ีตน
ถนัดได้เป็นอย่างดี 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมท่ีดี 
 6.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
 6.3 ผู้เรียนมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา 
 6.4 ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการช่างไฟ จิตอาสา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัฒนาวิลัย  
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 สิงหาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ,โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ,วัดบ้านมดง่าม 
5. หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะทางด้านการ
ส่ือสารสารสนเทศ และทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะทางด้านช่างไฟฟ้า และทักษะการเรียนรู้และค
วามีเมตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ 
5.1.2 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้ากำลังให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
5.1.3 เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในและนอกสถานท่ี 
5.1.4 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา     

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และการทำงานเป็น
ทีมจำนวน 120 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีคุณภาพด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไปและด้านวิชาชีพ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ   11,700  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟฟ้าและการทำงานเป็น   
     ทีม6.2.สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีคุณภาพด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 6.3.นักเรียนนกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการชมรมวิชาชีพการโรงแรม “ขนมคุกกี้ by  Hotel” 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   27 กรกฎาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

ด้วย  แผนกวิชาการโรงแรม ได้รับอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 และได้ดำเนินการเรียน การสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษานักเรียน นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการเรียน การสอนในรายวิชาอื่น ๆ มากมาย ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถ  

ในการนี้ทางแผนกวิชาการโรงแรม ได้เล็งเห็นว่านักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมยังขาดความรู้
ความสามารถและทักษะการทำอาหาร จึงได้ขออนุญาตดำเนินโครงการจัดทำโครงการ เบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาได้มีทักษะในการทำขนมประเภทเบเกอรี่เพื่อนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนำไปใช้ในงาน
โรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและเป็นของฝากที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของ
จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดต้ังชมรมวิชาชีพการโรงแรม 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำอาหารประเภทเบเกอรี่ 

5.1.3 เพื่อเป็นของฝากและของท่ีระลึกให้กับนักท่องเท่ียว 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 นักเรียน นักศึกษา  จำนวน   512  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 โครงการชมรมวิชาชีพการโรงแรม ส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารในโรงแรมได้ ให้นักเรียน 

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ การประกอบอาหารโรงแรมจริง  ณ ซุ้มปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการ
อาชีพวารินชำราบ  บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ   4,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

นักเรียน นักศึกษาดำเนินโครงการกิจกรรมชมรมวชิาชีพการโรงแรม ปีการศึกษา 2564  จำนวน 15 คน   
ได้มีทักษะประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการโดยใช้วิทยาลัยเป็นฐานในการบ่มเพาะประสบการณ์ท่ียั่งยืน 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 นักเรียน นักศึกษาขาดแหล่งฝึกปฏิบัติการการประกอบอาหารในโรงแรมซึง่มีอุปกรณ์ครบถ้วน 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการการจัดทำป้ายไวนิล ส่ือโฆษณา ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
                  ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบประชาสัมพันธ์ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   15  พฤษภาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 เนื ่องจากการสื่อสารทางด้านข่าวสาร กิจกรรม วันสำคัญ สื่อ ป้าย ประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญต่อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้คณะครู บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้รับข่าวสารและป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีไม่เพียงพอ 
และไม่มีประสิทธิภาพต่อการประชาสัมพันธ์ จึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยส่งผลให้ไม่ได้รับข่าวสารซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยในปัจจุบันยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายๆที่  ด้วยเหตุนี้ทางงานประชาสัมพันธ์  จึงจัดทำปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ภายในวิทยาลัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯให้ได้รับข่าวสารท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้มีป้ายในการประชาสัมพันธ์  ท่ีสวยงาม และการส่ือความหมายท่ีตรงจุด และเพิ่มในจุดในการ
ประชาสัมพันธ์ รอบ ๆ พื้นท่ีของวิทยาลัย 

5.1.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง ให้ตรงกัน 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 เผยแพร่ข่าวสาร  ภารกิจ  ต่าง ๆ ให้ทราบ 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

บุคลากรและนักศึกษา  ได้ข่าวสารและพบเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่สวยงามในกิจกรรมต่าง ๆ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   งบอุดหนุนเรียนฟรี 15  ปี  จำนวน  20,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 เพื่อให้มีป้ายในการประชาสัมพันธ์  ท่ีสวยงาม และการส่ือความหมายท่ีตรงจุด และเพิ่มในจุดในการ
ประชาสัมพันธ์ รอบ ๆ พื้นท่ีของวิทยาลัย 
 6.2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทาง ให้ตรงกัน 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี  27 สิงหาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดให้มีการจัดทำโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอกร่วม
พัฒนาคุณภาพ เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพเฉพาะ ให้ผู้รับการฝึกอบรมในโครงการฯ มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ และ
สมรรถนะวิชาชีพ เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนอาจไม่
เพียงพอ เนื่องจากการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะ แต่ละสาขางาน ต้องได้จากปฏิบัติจริง และสวมบทบาท
สมมติของอาชีพนั้น ๆ การลงมือปฏิบัติจะเพิ่มความรู้ ทักษะเฉพาะงานมากขึ้น 

เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จึงจัดทำโครงการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่อง โครงการอบรมความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การทดสอบมาตรฐาน
ผีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 เข้ามาเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะอาชีพ และถ่ายทอดประสบการณ์จริง 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในงานติดต้ังไฟฟ้าภายใน
อาคาร และอีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 
1 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อเชิญผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้มีโอกาสรับความรู้จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง 
5.1.3 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 5.2.1.1 ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1       จำนวน 1 คน 
 5.2.1.2 ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                               จำนวน 6 คน 
 5.2.1.3 นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง                       จำนวน 17 คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 ครูประจำแผนกฯ และนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐาน 
การติดต้ังไฟฟ้าในอาคารจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้เช่ียวชาญ โดยตรงสถานศึกษา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  5,300  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐานการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์จริงของผู้เช่ียวชาญ  

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตส่ือการเรียน การสอน รูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) 

2. งานที่รับผิดชอบ   งานส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   18 – 19 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องบอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้แพร่
ระบาดในหลายพื้นท่ี ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเช้ือรายใหม่ท่ีเป็นการติดเช้ือ
ภายในประเทศ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้น อีกท้ังในหลายพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษา อยู่ในระดับพื้นท่ีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ในกลุ่มพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (สีแดง) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ
ให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 
- 19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  เช่น การผลิตส่ือการเรียนการ
สอน ใบงาน แบบฝึกหัด  
ดังนั้น เมื่อไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบช้ันเรียน หรือรูปแบบปกติในสถานศึกษาได้ สถานศึกษา จึงต้อง
กำหนดให้ครูปรับวิธีการ การจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็นการจัดการเรียน     การสอนออนไลน์ใน
ลักษณะสอนสด (Live) ผ่านแพลตฟอร์ม (platform) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีมุ่งให้บรรลุจุดประสงค์รายวิชาท่ีเทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน มอบหมายและรับ - ส่ง งาน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน แต่การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติและการ
ลงมือทำด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ จึงจะสามารถใช้งานและ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ จึงเป็นความท้าทายของการจัดการอาชีวศึกษา  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังกล่าว 
งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการเรียนการ
สอน รูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(covid – 19) ในครั้งนี้ ขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ โดยผ่าน
โปรแกรมของ Google sites โดยไม่ต้องมีความรู้ HTML 

 5.1.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบ และผลิต สื่อการเรียนการสอน ผ่าน google class room และ
google form ได้ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชา  จำนวน  40  คน เข้ารับการอบรม 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

 ผ่านโปรแกรมของ Google ได้แก่ Google sites , google class room และgoogle form  
  2. ครูผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ โดยผ่าน

โปรแกรมของ Google sites โดยไม่ต้องมีความรู้ HTML และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ในการจัดการเรียน
การสอน ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้อย่างมีคุณภาพ 
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5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  33,800  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

1. ครูผู้สอนสามารถสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ โดยผ่านโปรแกรมของ 
Google sites โดยไม่ต้องมีความรู้ HTML 

 2. ครูผู้สอน ส่ือการเรียนการสอน ผ่าน google class room และgoogle form ได้ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สเถียร 

อุปสรรค 
- สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สเถียร 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการอบรมบ่อย ๆ 
- ดีมาก 
- ดี 
- อยากให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแรงกว่านี้ 
- เป็นการจัดอบรมท่ีดี 
- ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรอื่น 
- เสียงวิทยากรไม่ค่อยชัด สัญญาณอินเตอร์เน็ตกระตุก ทำให้ภาพการถ่ายทอดสดมันเบลอๆ 
- ขอให้มีการอบรมด้านนี้บ่อย ๆ  
- การอบรมให้ความรู้มาก 
- เป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ ในการพัฒนาบุคลากรรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส โควิด -19 ทีมวิทยากรเก่ง ครูได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ.. 
- อยากให้จัดอีก  
- ขอบคุณ 
- ดีทุกอย่าง 
- อยากให้มีโครงการท่ีนำมาใช้จริงในงานแบบนี้อีกคะ 
- ควรจัดอบรมวันทำการ ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ 
- มีประโยชน์มากครับในการใช้สอนออนไลน์ 
- อยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้บ่อย ๆ 
- ควรมีการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- จัดการอบรมในภาพรวมได้ดี 
- ตัวอย่างของรูปแบบ site ท่ีหลากหลาย 
- โครงการดี ๆ 
- ควรมีคู่มือประกอบการอบรม เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ 
- เป็นโครงการท่ีดี สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง 
- การฝึกอบรมดีมากค่ะ จะดีมากถ้าเป็นวันปกติคะ  
- เวลาไม่เพียงพอ 
- ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  อบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล รูปแบบออนไลน์ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 2 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องประชุมวารินนคร อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาครูเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารูปแบบ
เทคนิควิธีการสอน แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ผสมผสาน สาระด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในทุกวิชา การท่ีครูผู้สอน หรือผู้เกี่ยวข้อง
จะสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการ หรือวิธีการที่กำหนดให้ ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับรูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน หรือวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และเป็นท่ีรู้จักกัน
ท่ัวไป ก่อนท่ีจะออกแบบการจัดกิจกรรมในแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามประเภทวิชา อย่างมีคุณภาพ ตามสมรรถนะท่ี
กำหนด 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบาย
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานกา รณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19 ) เช่น การผลิตส่ือการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด 

ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที ่เสริมสร้างความเข้าใจแก่ครูผู ้สอนเกี่ ยวกับการ
วิเคราะห์หลักสูตร การเขียนแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล รูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้ขึ้น 

5.1 วัตถุประสงค ์
5.1.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล

ประเมินผล รูปแบบออนไลน์ 
5.1.2 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 

(Covid - 19) ต่อไป 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชา  จำนวน  40  คน เข้ารับการอบรม 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ 
การวัดผลประเมินผล รูปแบบออนไลน์  
2. ครูผู้สอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล ได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ต่อไป 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  18,900  บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
 1. ครูผู้สอน สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล ได้จำนวน 40 คน 
 2. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้า ในหลักสูตรการเขียนนแผนการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล 
 3. ครูผู้สอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล ตามโครงสร้างหลักสูตรและเกิด 
7. ปัญหา 7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการพัฒนาครูเยอะๆ 
- ถ้าปฏิบัติไปพร้อมๆ จะได้เข้าใจมากขึ้น 
- เป็นโคงการท่ีดี สามารถนำความรู้ท่ีได้มาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
- เป็นการอบรมท่ีดีมากครับ 
- ถ้าโควิดซาลง ควรให้มาอบรมและพาทำภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

ครับ 
- อยากให้มีการอบรมในลักษณะนี้บ่อยๆ 
- ดีมาก 
- อยากมีวิทยากรมาให้ความรู้การสร้างสือใหม่ๆท่ีวิทยาลัย 
- ควรมีการจัดอบรมแบบนี้บ่อยๆ 
- เย่ียมจริงๆ 
- ไม่มี 
- ควรมีรูปแบบเชิงปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี 
- การจัดอบมรมออนไลน์ ควรจัดสถายท่ีให้มีการเว้นระยะห่าง หรือสามารถเข้าร่วมอบรมนอก

สถานท่ีได้ 
- ควรมีการจัดอบรมแบบนี้อีก 
- อยากให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
- ควรจัดอบรมบ่อยๆและเว้นระยะห่างครับเพราะบางคนยังไมไ่ด้ฉีดวัคซีน 
- อยากให้พาปฎิบัติจริง 
- เขียนแผนไปด้วยและอบรมไปด้วยหน้าจะได้เห็นแนวทางปฏิบัติมากกว่านี้ 
- สามารถจัดอบรม ตามแผนกเพิ่มได้ 
- เวลาในการจัดอบรม 
- ควรเพิ่มวัน /เวลาในการอบรม 1-2 วัน 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

 
 
 



98 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนั้นได้มีการนำเอาอาหารขนมของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารว่าง เช่นขนมเค้ก วาฟเฟิล คุกกี้ เป็นต้น ทำให้คนส่วนมากหันไปบริโภคอาหารและ
ขนมของชาวต่างชาติกันมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า กลางวันหรืออาหารเย็นและเป็นที่นิยมตั้งแต่วัยรุ่นและวัยทำงาน 
จากจุดเริ่มนี้ทำให้แผนกวิชาการโรงแรมพยายามศึกษาในเรื่องของขนมเค้กและขนมคุกกี้ ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ธัญญพืช เค้ก
เนย เค้กช็อกโกแล็ต เค้กบราวนี่เป็นขนมท่ีสามารถรับประทานเป็นของว่างและมีโภชนาการครบถ้วนและหาซื้อง่าย และ
ครั้งนี ้ทางแผนกวิชาการโรงแรมได้คำนวณต้นทุนในการทำขนมคุกกี้ และทำให้ขนมคุกกี้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็น
ประสบการณ์ท่ีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำขนมคุกกี้และขนมเบ
เกอรี่เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และนำมาใช้ในการทำงานได้ 

 ดังนั ้น แผนกวิชาการโรงแรม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 เรื่องขนมเบเกอรี่ by Hotel  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  เพื่อส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น และมุ่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการทำขนมคุกกี้และขนมเบเกอรี่ได้ 
5.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 
5.1.3 เพื่อนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 
5.1.4 เพื่อนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการนทำงานร่วมกับผุ้อื่น มีความสามัคคี 
5.1.5 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการประกอบอาชีพได้ 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 1 นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญ 
                     2 นักเรียนร้อยละ   80  ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รู้จักแสวงความรู้ด้วยตนเอง 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 สามารถแก้ไขปัญหาได้  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคีในหมู่คณะ  

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  2,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

ผู้เข้าร่วมการจัดการโครงการ  มีความพึ่งพอใจ  อยู่ในระดับมาก รูปแบบกิจกรรม ฝึกอบรมการทำคุกกี้และ
ขนมเบเกอรี่ให้กับนักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ได้รับการพัฒนาการทำขนมคุกกี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นเป็นรายได้เสริม 
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7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนำผลท่ีประเมินได้ ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อไป  
 2. ควรปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและจากผลการประเมิน 
 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมทำความดีชุมชนใกล้เคียง  
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   28   กรกฎาคม   2564    
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ  วัดบ้านกอนอก 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในวันท่ี28กรกฎาคม 2564 เป็นวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อนเป็นการแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาโดยการทำความสะอาด
ดำเนินการกิจกรรมเพื่อนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันโดยยึดปฏบิัติตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช่ือไวรัสโคโรนา 2019 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5.1.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้รักสามัคคี   และรู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 1 คณะครู        จำนวน    2    คน 
2 นักเรียน นักศึกษา    จำนวน   50   คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 วิทยาลัยการอาชีพได้เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระพรรษา 
พระบาทสมเด็กพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  2,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

การดำเนินงานของโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมทำความดีชุมชน
ใกล้เคียง ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  .......1........  กิจกรรม  โดยแต่ละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

1)  กิจกรรม ทำบุญไหว้พระ และทำความสะอาดบริเวรวัด  เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ  
คณะครู  นำนักเรียนนักศึกษา  ร่วมกันทำบุญถวายสังฑทานท่ีวัด เสร็จแล้วร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันท่ี  28   กรกฎาคม   2564   ณ  วัดบ้านกอนอก 
 
7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
                   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
2. งานที่รับผิดชอบ   แผนกวิชาช่างโลหะการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1-30 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ห้องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างโลหะการ 
5. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนท่ีนำเสนอโดยส่ือท่ีทันสมัย เทคโนโลยีท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเข้าใจถึงส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต การค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลส่ือการเรียนการสอน จากอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก    ไม่น้อย
กว่าปัจจัยส่ิงอื่นใดในการจัดการเรียนรู้  

คอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องติดต้ังระบบเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลความรู้ ส่ือ
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจต่อสื ่อการนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ ค้นหาส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวิดิทัศน์อื่น ๆ ในเว็บไซต์  

ในการนี้แผนกวิชาช่างโลหะ จึงจัดทำโครงการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นำมาติดต้ัง         ใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างโลหะการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตติดต้ังในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สืบค้นข้อมูลความรู้ ส่ือต่าง ๆ จากระบบอินเตอร์เน็ต 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    จำนวน   1  ห้อง 
  ติดต้ังอินเตอร์เน็ตใช้กับคอมพิวเตอร์  จำนวน   15  เครื่อง 
 ผู้ใช้งานเป็นนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างโลหะการ และแผนกอื่น ๆ ท่ีใช้สืบค้นข้อมูล 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตจากห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ฯ สืบค้นข้อมูลความรู้ ส่ือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  20,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

1. ได้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีติดต้ังในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างโลหะการ ในการ 
    จัดการเรียนการสอน 
2. ครู นักเรียน นักศึกษา ได้สืบค้นข้อมูลความรู้ ส่ือต่าง ๆ จากระบบอินเตอร์เน็ต 

7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564  (รูปแบบออนไลน์) 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2564  (ผ่านระบบออนไลน์) 
4. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การใช้ชีวิตในรั่ววิทยาลัยนั้น มีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตหรือการทำกิจกรรม ทางฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิ ตในรั่ววิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้โลกของเราและประเทศไทยได้ประสบกับ
ปัญหาระดับโลกที่ทุกคนเจอพร้อม ๆ กันนั่นคือ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) ท่ีแพร่กระจายเช่ืออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งงดการจัดกิจกรรมทุกประเภท เพื่อควบคุมสถานการณ์
และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ จึงต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกวา้ง 
ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการระบาดได้ 
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงต้องปรับเปลี่ยนการจัด
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และให้มีการดำเนินการเรียน การสอน หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีนักเรียน นักศึกษา ยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังยัง
เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกิจกรรมแนะนำ
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดงานประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา 
5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาอย่างถูกต้อง 
5.1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ 
5.1.4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพและ

ความภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ของวิทยาลัยฯ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  บุคลากร นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ประมาณ  400  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  2,850  บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในสายอาชีพ 
 6.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบหลักคุณธรรม
และจริยธรรม ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาอย่างถูกต้อง 
 6.3 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ 
 6.4 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์นอกห้องเรยีนในด้านพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพและความ
ภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ของวิทยาลัยฯ 
7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

-  
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการแผนกสามัญสัมพันธ์ปันสุข รวมใจต้านภัย COVID – 19 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
2. งานที่รับผิดชอบ   โครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   7 กันยายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ   ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

     ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศ
ไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื ้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย การป้องกันการติดเชื ้อสามารถทำได้โดย
หลีกเล่ียงการเดิน ทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของเช้ือ COVID-19 การสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ท่ีเส่ียงต่อการติด
เชื้อ จากสถานการณ์ดังกล่าวแผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวารรินชำราบ จึงได้จัดทำโครงการ แผนก
สามัญสัมพันธ์ปันสุข รวมใจต้านภัย COVID – 19 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบขึ้น โดยการรวบรวมส่ิงของอุปโภคบริโภค
ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านก่อ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 5.1.2 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน     67  คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา     จำนวน    50  คน 

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
         วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ  5,500  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 ประชาชนได้รับการบรรเทาจากผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
7. อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       - เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากผลกระทบโควิด-19 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง 
2. งานที่รับผิดชอบ    ชมรมวิชาชีพแผนกช่างยนต์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ วันท่ี 2 – 4 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ โรงเรียนจิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้เรียน
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564” เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้  
 ดังนั้น นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกัน
ภายในหมู่เรียนจัดทำโครงการค่ายจิตอาสา โดยโครงการนี้จัดทำที่โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับปฐมวัยเด็กนักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อย
โอกาส ขณะนี้โรงเรียนแห่งนี้มีการขยายชั้นเรียนคือ ชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 แต่สถานที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมกีาร
พัฒนาและโรงเรียนแห่งนี้มีหลาย ๆ อย่างท่ีต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น ห้องน้ำ หรือทัศนียภาพ รอบ ๆ  
 จากการออกพื้นท่ีสำรวจสถานท่ีแล้ว จึงจะจัดทำโครงการจิตอาสาท่ีโรงเรียนแห่งนี้ นักศึกษาสาขาวิชา 
ช่างยนต์ขอจัดทำโครงการนี้   นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ 
หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเป็นจิตอาสา 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่เรียน และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม 
 5.1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 5.1.3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 5.1.4 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 5.1.5 เพื่อทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพท่ีสวยงามยิ่งขึ้น 
5.2 เป้าหมาย 
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน     6  คน 
  นักเรียน นักศึกษา   จำนวน    32  คน       
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
  ชมรมวิชาชีพแผนกช่างยนต์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการ
ทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการเป็นจิตอาสา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  14,400   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
 นักศึกษารู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
 โรงเรียนมีทัศนียภาพท่ีสวยงามยิ่งขึ้น 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง 
2. งานที่รับผิดชอบ    แผนกช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ  
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ วันท่ี 15 – 16  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นภาหนะที ่สำคัญในการเดินทาง เนื ่องจากสะดวกรวดเร็วในการขับขี่              
และสะดวกสบายในการจัดเก็บ ทำให้ผู้คนสนใจในการใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาหนะในการเดินทางเป็นจำนวนมาก  
แต่ในปัจจุบันน้ำมันเชื ้อเพลิงมีราคาที่สูงขึ ้นกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทางแผนกช่างยนต์จึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานเช้ือเพลิงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ จึงได้คิดค้น ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
และประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง 
และเป็นเป็นการพัฒนาผู้เรียนจากการเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ ทนทาน สามารถใช้งานได้จริง 

 5.1.2 เพื่อเป็นแนวทางการนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงในปีถัดไป 

5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  ได้รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน    2 คัน      
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 

  ได้รถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง จำนวน    2 คัน      

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  20,000   บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 นักศึกษาได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติงานจริงและวิธีการทำโครงสร้างรถประหยัดเช้ือเพลิง 
 6.2 ผู้เรียนได้นำความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการสร้างรถประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง 

 6.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่น 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ช่ือโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง  
  ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนท่ี 1/2564 
2. งานที่รับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ  
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 20  มิถุนายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา  หรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ คือ นักเรียน
ต้องฝึกอาชีพตามแผนการฝึกในสถานประกอบการเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะ
ช่วยปรับปลุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อเป็นการกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัด
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นมา 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1  เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบแนวทางในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริง 
 5.1.2  เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระเบียบวินัย  
         สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและผู้ปกครองเข้าใจถึงข้อกำหนดบทพิจารณาความผิดและพิจารณา
          โทษของผู้เรียนท่ีกระทำความผิดหรือขอย้ายสถานประกอบการในระหว่างออกฝึกอาชีพ 
 5.1.4  เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจในขั้นตอนการออกฝึกประสบการณวิชาชีพ 
5.2 เป้าหมาย 
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 จำนวน 129 คน  
   - แผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน  53  คน 
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  จำนวน  32  คน   
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  14  คน   
   - แผนกวิชาการบัญชี  จำนวน  30  คน  
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่าน
ระบบออนไลน์ และเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  20,000   บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  

 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อกำหนดก่อนออกฝึกอาชีพและเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจริงและการป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 



113 
 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) 

2. งานที่รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ  วันท่ี  21-22  พฤษภาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

5. หลักการและเหตุผล 
 เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และให้มีการดำเนินการเรียน การสอน หลักคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่นักเรียน นักศึกษายึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ทัศนคตที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกิจกรรมแนะนำผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดงานประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ข้ึน ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID-19 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาในสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยและทราบหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาอย่างถูกต้อง 

 5.1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคารพกฎ     
 5.1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนในด้านพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพ และความ
ภาคภูมิใจ ความรัก ความผูกพัน ของวิทยาลัยฯ 

5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา ประมาณ 341 คน  
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000   บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  

 นักเรียน นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆของสถานศึกษา  
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกิดวินัยในตนเอง มีจิตสำนึกท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 นักเรียน นักศึกษาสามารถ ลด ละ เลิกสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร อันธพาลและการพนัน 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - อยากให้เปิดเทอมเร็ว การปฐมนิเทศภาพเสียงชัดมากค่ะ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพัฒนาผู้เรียนในแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. งานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างยนต์   ฝ่ายวิชาการ 

3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ วันท่ี  23  กรกฎาคม  2564 

4. สถานที่ดำเนินการ    ณ แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

5. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนอาจไม่พอ เนื่องจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะ แต่ละสาขางานต้องได้ปฏิบัติจริง และสวมบทบาทสมมุติของอาชีพนั้น ๆ การลง
มือปฏิบัติจะเพิ่มความรู้ ทักษะเฉพาะงานมากขึ้น 
 ดังนั้น แผนกวิชาช่างยนต์ จึงจัดทำโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซล เข้ามาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จริง ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมท้ังเป็นการพัฒนาทักษะงานด้านงานบริการเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงในอนาคต 
5.1 วัตถุประสงค์ 

 5.1.1 เพื่อจัดหาผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาช่างยนต์ท่ีมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้มีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง 

 5.1.3 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาช่างยนต์ 
5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างยนต์  จำนวน  2  คน 
  - ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน  5  คน 
  - นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน  20 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 

  - ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
เครื่องยนต์เล็กดีเซลจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้เช่ียวชาญโดยตรง 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  6,300   บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
 - นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

 - ครู นักเรียน นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาช่างยนต์ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - ได้รับความรู้จากการได้ร่วมโครงการมีประโยชน์มากครับ 
 - จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแผนกวิชาช่างโลหะการ 
2. งานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาช่างโลหะการ   ฝ่ายวิชาการ 

3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ วันท่ี  2  กรกฎาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ แผนกวิชาช่างโลหะการ  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

5. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนอาจไม่พอ เนื่องจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ ทักษะ แต่ละสาขางานต้องได้ปฏิบัติจริง และสวมบทบาทสมมุติของอาชีพนั้น ๆ การลง
มือปฏิบัติจะเพิ่มความรู้ ทักษะเฉพาะงานมากขึ้น 
 ดังนั้น แผนกวิชาช่างโลหะการ จึงจัดทำโครงการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ สาขางาน
โลหะแก๊สคลุม(การเช่ือม MIG/MAG) เข้ามาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จริง ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ พร้อมท้ังเป็นการพัฒนา
งานโลหะแก๊สคลุม(การเช่ือม MIG/MAG) มีความรู้และทักษะการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขางานเช่ือม MAG
ระดับ 1 รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงในอนาคต 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อจัดหาผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะงานโลหะแก๊สคลุม(การเช่ือม MIG/MAG) 
 5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการได้มีโอกาสได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง 
 5.1.3 เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะการ 
5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  - ผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ  จำนวน  1  คน 
  - ครูประจำแผนกวิชาช่างโลหะการ   จำนวน  3  คน 
  - นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ  จำนวน  20 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 

  - ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซลจากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้เช่ียวชาญโดยตรง 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  4,000   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 - นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับงานโลหะแก๊สคลุม(การเช่ือม MIG/MAG) 

 - ครู นักเรียน นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาช่างเช่ือมโลหะ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาวิชาการเติมเต็มทักษะความรู้ทักษะวิชาชีพ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
2. งานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาการตลาด   ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องปฏิบัติการทางการตลาด แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบ ๆ บริเวณห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน นักศึกษาและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ตลอดจนมี
ผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมด้วย แผนกวิชาการตลาด จึงได้ทำโครงการ
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการตลาด เป็นห้องท่ีให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติฝึกฝนทักษะ และเป็นห้องอบรม
บ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อให้การใช้ห้องปฏิบัติการทางการตลาดได้เต็มประสิทธิภาพ 

 5.1.2 เพื่อจัดห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

 5.1.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือวัสดุท่ีพร้อมกับการเรียนรู้ 
 5.1.4 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ สำหรับนักเรียน 

 5.1.5 ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  - ปิดช่องหน้าต่างไม่ให้นกเข้าไปทำความสกปรกในห้องเรียนได้ 
  - ติดผ้าม่านกันแสงเข้าเกินไป 
  - ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมและไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการทางการตลาด 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
  - เพื่อปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาการตลาดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าเรียน เป็นส่ิงหนึ่งท่ีช่วยเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนในอนาคต 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  32,997   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 - มีห้องเรียนท่ีสะอาด ไม่มีนกเข้ามาภายในห้องเรียนได้ 
 - มีผ้าม่านกันแสงทำให้นักเรียน นักศึกษามีสมาธิ มีความกระตือรือร้นในการเรียน 

 -มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในห้องปฏิบัติการทางการตลาด 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2. งานที่รับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   2-5  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
กำหนดให้มีมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ และให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ 
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หลักสูตร 2 ระดับ 
กำหนดตรงกันว่า ข้อ 11 เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ ข้อ 11.8 สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และ ข้อ 14 การวัดและประเมินผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา ข้อ 14.1 การวัดและ
ประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร ข้อ 14.2 การสำเร็จการศึกษา ต้องได้จำนวนหน่วยกิต สะสมครบถ้วนตามโครงสร้างท่ีกำหนด
ไว้ในหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 ฉะนั้น เมื่อนักเรียน นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด นักเรียน นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับท่ีจะสำเร็จการศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
        ประจำปีการศึกษา 2563 

5.2 เป้าหมาย 
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่ 3 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.  จำนวน 186 คน 
  - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวส. จำนวน 123 คน 

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการอาหาร  
                       และเครื่องด่ืมภายในองค์กร สามารถนำความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรมไปประยุคใช้ใน   
                       ชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,002   บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 และสอดคล้อง 
             กับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2/2563 
2. งานที่รับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   15-19  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องเรียนทุกแผนกวิชา 
5. หลักการและเหตุผล 
 การสอบปลายภาคเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนในแต่ละภาคตเรียนเพื่อใช้ในการ
วัดระดับความรู้ของผู้เรียน ในการเรียนรายวิชานั้น ๆ ต้ังแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ท่ี 18 ของการทำการเรียนการ
สอน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล ข้อ 9 และ 11 นั้น และเพื่อให้การสอบปลายภาคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไป 

5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท้ังระดับช้ัน ปวช.1 , ปวช.2 , ปวช.3 , ปวส.1 และ ปวส.2 เข้ารับการ 
สอบปลายภาคเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เป้าหมาย 
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1,2,3 
 - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1,2 

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันทุกแผนกมีผลการสอบปลายภาค ในระดับผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีหรือผ่านการทดสอบ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 นักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. ทุกช้ันปีทุกแผนกวิชาและระดับช้ัน ปวส. ทุกช้ันปีและทุกแผนกวิชา  
มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีผ่านการประเมิน 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพฒันาระบบสารสนเทศ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ 
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบจึงได้จัดโครงการท่ีดำเนินการเพื่อนำไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ   โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ e-learning    ส่งเสริมผู้สอนจัดทำ e-book   และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการให้เป็น  
 e-library ให้ได้มาตรฐานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและซ่อมแซมระบบสารสนเทศ 
5.1.2 เพื่อซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต   
5.1.3 เพื่อเพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต   
5.1.4 เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 
5.1.5 เพื่อจัดทำระบบ E-learning , จัดทำระบบ e-book , และระบบ e-office 

5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต   
จัดหาระบบสารสนเทศเพิ่ม 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  - วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบมีความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  473,249  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 - ดำเนินการขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
 - ดำเนินการเปล่ียนอุปกรณ์อินตอร์เน็ตอาคารอำนวยการ 
 - ดำเนินการเดินระบบ Fiber จากห้องเซฟเวอร์ไปยังตึกอุตสาหกรรม 
 - ดำเนินการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันพฤหัสบดีท่ี 25  กุมภาพันธ์  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พศ. 2545 ) มาตรการ 22 ,23 และ 
24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยการอาชีพวาริน      ชำ
ราบเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม 
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) และด้านภูมิคุ ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชา นักเรียน นักศึกษา จะได้ศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวาย
เป็นพุทธบูชาเพื่อขัดเกลาจิตใจเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึง
ได้ดำเนินโครงการวันมาฆบูชาให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
5.1 วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญ
ในวันมาฆบูชา 

 5.1.2 เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา     โดย
การตั้งจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 5.1.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวัน
มาฆบูชา 

5.1.4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 บุคลากร   จำนวน     66  คน 
 นักเรียน นักศึกษา จำนวน   766  คน 
 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
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 6.2 ได้รับปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยการตั้งจิตและร่วมใจกัน
นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

6.3 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันมาฆบูชา 
           6.4  เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   7.1  อากาศร้อน 
          7.2. เป็นกิจกรรมนี้สามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันได้จริง 
          7.3. เป็นกิจกรรมท่ีควรจัดต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   17 – 18  ตุลาคม  2563 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
ลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  
ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจถึง
ความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที ่มี
คุณภาพ  มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วยการกระทำใช้ระบบหมู่
และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับข้ัน  มีเครื่องหมายวิชาพิเศษ   ฝึกอบรมตามความสนใจของผู้เรียน
การใช้เพลง การเล่นและการเล่าน ิทานประกอบในการฝ ึกอบรมลูกเสือเน ้นการฝ ึกท ักษะการใช้ช ีวิต
กลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาที่สร้างเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักทำงานเป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ผู้อื ่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
งดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ให้
มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคมอีกทั ้งยัง
เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุขนั้นเอง 

5.1 วัตถุประสงค์ 
5.1.1 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือมีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือได้ 

 5.1.2 เพื่อใหน้ายหมูลู่กเสือเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5.1.3 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือมีเข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ และทำหน้าท่ีเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 ผู้กำกับลูกเสือและพี่เล้ียงลูกเสือ   จำนวน  20 คน 
                  ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1   จำนวน            36 คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

    ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ และทำหน้าท่ี
เป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือได้ 
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5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 นายหมู่ลูกเสือมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้   ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย
ผู้กำกับลูกเสือได้  

6.2 นายหมูลู่กเสือเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
6.3 นายหมู่ลูกเสือมีเข้าใจถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ และทำหน้าท่ีเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
7.2 กิจกรรมนี้ทำให้ลูกเสือวิสามัญ รู้จักบทบาทของตนเอง มีความเป็นผู้นำ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบ 3 สี) ประจำปี  2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี  17  ธันวาคม  2563     
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
ลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจ
ถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

การใช้วิธีการและกระบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมเยาวชน สร้างให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ  มีความรับผิดชอบรู้จักการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมและประเทศในอนาคตได้โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาจริยธรรมการฝึกอบรมลูกเสือ
โดยใช้วิธีการและกระบวนการทางลูกเสือ คือยึดคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ด้วยการกระทำใช้ระบบ
หมู่และกลุ่มย่อย การทดสอบความก้าวหน้าตามลำดับขั้น  มีเครื่องหมายวิชาพิเศษ   ฝึกอบรมตามความสนใจของ
ผู้เรียนการใช้เพลง การเล่นและการเล่านิทานประกอบในการฝึกอบรมลูกเสือเน้นการฝึกทักษะการใช้ชีวิต
กลางแจ้ง ธรรมชาติศึกษา เป็นส่วนใหญ่ วิชาลูกเสือเป็นวิชาท่ีสร้างเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการในโรงเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ   เพื่อให้เยาวชนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองรู้จักทำงานเป็นระบบหมู่ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีความรักและความสามัคคี ความขยันซื่อสัตย์ประหยัด มีวินัยเป็นผู้มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
งดงาม   

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนนิชีวิต 
ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคมอีกท้ังยัง
เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขนั้นเอง ในการนี้  กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ Day 
Camp และพิธีประดับแถบ 3 สี) ประจำปี  2563 ขึ้น  
5.1 วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน  มีความรู้   ความเข้าใจ  ของพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญก่อนเข้าศึกษาในขั้น
ลูกเสือวิสามัญ  และพิธีเข้าประจำกอง  ซึ่งเป็นไปตามขบวนการของลูกเสือวิสามัญ 

2.  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน  เข้าใจความหมายของคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญในคำว่า “ บริการ ” อย่างแท้จริง      
3.  เพื่อให้ลูกเสือทุกคน เกิดความตระหนักและเกิดความรักในกิจการลูกเสือ และพร้อมท่ีจะศึกษาในขั้น

วิสามัญ  ต่อไป 
5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
1. ผู้กำกับลูกเสือและพี่เล้ียงลูกเสือ  จำนวน  20  คน 

                 2. ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.1  จำนวน           350  คน 
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5.2.2 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

               2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาท
หน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ  

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  2,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ลูกเสือวิสามัญเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้   ความเข้าใจ  ของกิจกรรม Day Camp และพิธี
ประดับแถบ 3 สี  ซึ่งเป็นไปตามขบวนการของลูกเสือวิสามัญ 

6.2 ลูกเสือวิสามัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมรู้จักเสียสละ 
และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจความหมายของคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญในคำว่า “ บริการ ” 
อย่างแท้จริง      

6.3 ลูกเสือวิสามัญมีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการ
พัฒนาจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิด
ความตระหนักและเกิดความรักในกิจการลูกเสือ และพร้อมท่ีจะศึกษาในขั้นวิสามัญ  ต่อไป 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นลูกเสือวิสามัญ 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
  ประจำปีการศึกษา 2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1 - 2  เมษายน  2564     
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มีความ สามัคคีในหมู่คณะ ให้ลูกเสือได้สัมผัสชีวิตกลางแจ้งรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและรับผิดชอบ ฝึกอบรม
ลูกเสือให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ รู้จักประพฤติตนในด้านจริยธรรม มีวินัย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
ท้ังการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถทำหน้าท่ีผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ เข้าใจ
ถึงความสำคัญและหน้าท่ีของนายหมู่ลูกเสือ 

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  คือการส่งเสริมเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
ให้มีความสามัคคี รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือสังคมอีกท้ังยัง
เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างคนให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขนั้นเอง ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดทำ “โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม กอง
ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563” ขึ้น  
5.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้กองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 

2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ 

3. เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการเดิน
ทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือออกไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในหนึ่งปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้ง 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1. ลูกเสือวิสามัญ     จำนวน   228   คน 
 2. ผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ   จำนวน     30   คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  ลูกเสือวิสามัญ ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม  เกิดการฝึกลักษณะผู้นำและ
ผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ 
บทบาทหน้าท่ี รักหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมตามแบบธรรมเนียมลูกเสือ 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  22,095  บาท 
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6. ผลการดำเนินโครงการ  
 กองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่าย พักแรม  
เกิดการฝึกลักษณะผู้นำและผู้ตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพัฒนาทางร่างกาย 
สติปัญญาและจิตใจ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       7.1 ท่ีพักอากาศร้อน ทำให้นักเรียน นักศึกษานอนไม่หลับ 
       7.2 ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
       7.3 น่าจะมีฐานท่ีเป็นกิจกรรมทางน้ำ และอยากให้มีฐานกิจกรรมมากกว่านี้  
       7.4 ควรจัดกิจกรรมช่วงอากาศหนาว 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ On line 
                    ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   9 - 10  กันยายน  2564     
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้าน
เศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วิทยาลัยฯ จึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความเป็นประชาธิปไตย มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
รวมทั้งสร้างค่านิยม ความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม เป็นผู้นำท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ให้รู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมนำชีวิต  
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  บุคลากร       จำนวน     50  คน 

 2.  ตัวแทนแผนกละๆ 5 คน     จำนวน    50  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  30,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ท่ีดีและมีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 

6.2  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีตามแนววิถีพุทธ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
        7.1 เป็นกิจกรรมท่ีดีทำให้นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีขึ้น 
        7.2 ควรมีวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
        7.3 ควรจัดอบรมนอกสถานท่ี 
        7.4 เป็นกิจกรรมท่ีทำให้นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี  3  กรกฎาคม  2564     
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ วัดใหม่ทองสวาง วัดหนองป่าพงและวัดบ้านก่อนอก 
5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  มาตรา 22 ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยและ
รักสถาบัน มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้เป็นคนที่ดี เก่ง สามารถดำรงชีวิตอยา่งมี
ความสุข ซึ่งตรงกับเป้าหมายท่ี 1 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข แผนส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นการสนองนโยบายโครงการ 3D  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม สร้างความเป็นไทย 
ปลูกฝังค่าความนิยมความเป็นไทยและค่านิยมท่ีถูกต้อง 
5.1 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
            2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยการ
ต้ังจิตและร่วมใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
            3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

 4.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร     จำนวน       61  คน 

 2.   นักเรียน นักศึกษา      จำนวน     10  คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  3,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
          6.2 ได้รับปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยการตั้งจิตและร่วม
ใจกันนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏบิัติในชีวิตประจำวัน    

6.3 บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมเวียนเทียนและทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา  
          6.4 เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ประจำปีการศึกษา  2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี  23  ตุลาคม  2564     
4. สถานที่ดำเนินการ     โรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข 
5. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นกษัตริย์      
ท่ีเคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ท้ังในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทาน
ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู ่เหล่าทวยราษฎร์ทั ้งปวง  จึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือ
พระพุทธเจ้าหลวง ต่อมาทางราชการได้ประกาศ ให้วันท่ี  23  ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็นวันสำคัญของชาติ เรียกว่า “วันปิยมหาราช” 
โดยทุกปีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เข้าร่วมการวางพวงมาลาดอกไม้ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ณ โรงเรียน
เทศบาลตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   

5.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ี จำนวน   65  คน 
  2. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ   จำนวน   12  คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงมหา

กรุณาธิคุณของรัชกาลท่ี 5 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  1,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหา 

กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน นักศึกษาต่อต้านยาเสพติด   “พะยอมเกมส์”     
                   ประจำปีการศึกษา 2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี  29  ธันวาคม 2563 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายและได้ร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริม
สุขภาพร่างกาย  สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย ตามนโยบายของรัฐบาล  และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างยั่งยืนในด้านยา
เสพติด  ที่ทุกหน่วยงาน  ต้องร่วมกันพัฒนา กิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา และกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา  

5.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา 

3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 

4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ภาคและชาติต่อไป 
5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
1.  นักเรียน นักศึกษา จำนวน   800 คน 

 2.  บุคลากร  จำนวน     67 คน  
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการเล่นกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

2. นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,850  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
6.2 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการกีฬา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
6.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
6.4 วิทยาลัยได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ภาคและชาติ 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. ควรขยายเวลาในการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก 
       2. เป็นกิจกรรมท่ีทำให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกาส 
            วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชิน ี3 มิถุนายน 2564 ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี  10 มิถุนายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43  พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งให้สถานศึกษา 
ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และดำเนินการ
กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อ
เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำ
ราบ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์“มีแล้วแบ่งปัน”เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน ี3 มิถุนายน 2564  ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยการรวบรวมส่ิงของ
อุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ส่งมอบให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงแต่ละพื้นท่ี  
5.1 วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 2.  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจาก 
5.2 เป้าหมาย  

 5.2.1 เชิงปริมาณ   
1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน     67  คน 

 2.  นักเรียน นักศึกษา     จำนวน  512  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  2,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1 เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 6.2 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 6.3  ประชาชนได้รับการบรรเทาจากกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
7.1  เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก ควรจัดทุกปี 
7.2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมดีมาก 
7.3 ควรมีการมอบส่ิงของช่วยเหลือหลายๆพื้นท่ี  
7.4 เป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

                    มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  69 พรรษา  
  28  กรกฎาคม 2564  ประจำปีการศึกษา  2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 30 กรกฎาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐบาล ได้กำหนดให้ในวันที ่ 28  กรกฎาคม 2564 ทั ่วประเทศ  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนกึใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลจึง
เห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม  2564 ขึ้นทั่วประเทศ  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  69  พรรษา 
28  กรกฎาคม 2564  ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
 2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร     จำนวน     61   คน 

2.  นักเรียน นักศึกษา      จำนวน    10  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและได้แสดงความจงรักภักดี  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  2,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
 6.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

7.1  อากาศร้อนมาก 
7.2. อยากให้มีพื้นท่ีในการปลูกต้นไม้มากกว่านี้  
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด รูปแบบ On – Line  
                  ประจำปีการศึกษา 2564  
2. งานที่รับผิดชอบ   งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 5 กันยายน  2564  
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
             วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 2 การจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนนักศึกษา ซึ่งปัจจุบัน
สารเสพติดแพร่ระบาดเป็นอย่างมากและเป็นปัญหาที่แต่ละสถานศึกษาจะต้องหาแนวทางป้องกันแก้ไขและให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับพิษภัยจากสารเสพติด จึงได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด 
และสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีความตระหนักต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตยสุ์จริต   
มีความอดทนและความเพียร จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยท่ีเกิดจากสารเสพติด เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว 
จึงได้จัดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบOn – Line ประจำปีการศึกษา 2564 
ขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019    
(COVID - 19)  
5.1 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยเกี่ยวกับสารเสพ
ติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เยาวชน    ท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 
 3.  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

- ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน 80 คน  
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเสพติด 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  20,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีความตระหนักถึงโทษ พิษภัยเกี่ยวกับสารเสพติด
และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 
 6.2  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เยาวชน ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
 6.3  ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
7.1. วิทยากรอบรมดีมาก 
7.2 นักเรียน นักศึกษา จะได้ไห้เข้าใจกับยาเสพติดและไม่ยุ่ง 
7.3 กิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก 
7.4 ควรจัดกิจกรรมนี้อยู่บ่อย ๆเพื่อลดปัญหายาเสพติด 
7.5 อยากให้จัดขึ้นทุกปี 

8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ ฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ หลักสูตรช่อสะอาดอาชีวศึกษา  
  (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) 
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ระหว่างวันท่ี 6 - 8  กันยายน  2564     
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง
หน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในอนาคตต่อไป และกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื ่อง
คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และแกนนำลูกเสือวิสามัญ 
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคล่ือนการจัดต้ังหน่วยลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาต่อไป  
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
อาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2564 เพื่อให้แกนนำลูกเสือวิสามัญความรู้ความเข้าใจ 
เกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำกระบวนการของลูกเสือไปรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองดี และรณรงค์ร่วมกันป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาต่อไป  
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพ ื ่อจัดฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา ให้ก ับแกนนำลูกเสือวิสามัญ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2564  

2. สามารถจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อดำเนินการขอธงช่อสะอาด ได้ครบทุกสถานศึกษา ท่ีส่งแกนนำลูกเสือ
ช่อสะอาดเข้าร่วมการอบรม  
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  1. ผู้กำกับลูกเสือ    จำนวน  5   คน 
               2. ลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช.  จำนวน           10   คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 แกนนำลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       

ท่ีผ่านการฝึกอบรม ในระดับมากขึ้นไป และสามารถนำกระบวนการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ไปเผยแพร่วิชาลูกเสือช่อ
สะอาดในกองลูกเสือภายในสถานศึกษาได้  

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  4,800  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 แกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

6.2 แกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำกระบวนการลูกเสือช่อ
สะอาด ไปเผยแพร่วิชาลูกเสือช่อสะอาดในกองลูกเสือภายในสถานศึกษาได้ 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      - ลูกเสือวิสามัญ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเพราะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างสนามตะกร้อชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน  ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนกันยายน  2564  
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้
ร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ได้ วิทยาลัยฯได้มองเห็นความสำคัญและตระหนักในแนวทางท่ีจะ
สร้างเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษาให้แข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยอาศัยการออกกำลังกายและการกีฬาเป็นสื่อในการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและให้บริการด้านการออกกำลังกายสำหรับนักเรียน  นักศึกษา         
ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 
ด้านนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และได้เล็งเห็นว่าพื้นท่ีโดยรอบของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นพื้นท่ีสนามหญ้า ยังไม่มี
ท่ีสำหรับให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย อันเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่าง ๆ 
ดังนั้น ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว 

5.1 วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีพื้นท่ีได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 - มีสนามตระกร้อ  จำนวน  1  สนาม 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

- วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีสนามกีฬาให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกาย 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  15,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1  นักเรียน นักศึกษา มีพื้นท่ีได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
 6.2  นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย  ในการพูด  เขียนและการแสดงวันสุนทรภู่   
               ประจำปีการศึกษา  2563 

2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 8 ตุลาคม  2563 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

       เนื่องด้วยในวันที่  26  มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถุงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย รวมทั้งยังถือเป็น
ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในการพูด เขียนและการแสดงวันสุนทรภู่อีกด้วย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝ่ังให้นักเรียน เกิดความซาบซึ้งใน
วิชาภาษาไทย และเป็นการส่งเสริมทักษะในการพูด เขียน ภาษาที่ได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาประจำประเทศ
และใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารกับประเทศอื่น ๆ ท้ังทางด้านการประกอบอาชีพและทางด้านการศึกษา เพื่อเป็น
การพัฒนาและ เสริมทักษะในการพูด เขียน และการแสดงวันสุนทรภู่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกอย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
5.1 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น พัฒนาและมีประสบการณ์ทางด้านการใช้ทักษะ
 2. ในการพูด การเขียนและการแสดงออก รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา
ให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 
       3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
          4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
 5.  เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
 6.  เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรม 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร   จำนวน     65  คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา    จำนวน   725  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา ร่วมอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  3,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
6.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น พฒันาและมีประสบการณ์ทางด้านการใช้ทักษะในการพูด การ

เขียนและการแสดงออก รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษามีสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น 
          6.2  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
          6.3  นักเรียน นักศึกษาร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 อยากให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากกว่านี้ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 8 ตุลาคม  2563 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยและในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  รัฐบาลไทยได้
ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญ  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2505  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ท่ีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซึ่งพระองค์ทรงตรัสแสดงถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยที่ต้องอ่าน  เขียน และใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนในภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทย กลุ่มสาระ
ภาษาไทยจึงได้จัดโครงการวันภาษาไทยขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทย  ในการอ่าน  เขียนและรักษา
ภาษาไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป 
5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของภาษาไทยในการอ่าน เขียน  และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง มากขึ้น 
           2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
           3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก และรักษาเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นไทย 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร   จำนวน     65  คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา    จำนวน   725  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  3,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
   6.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะในการพูด เขียน และการแสดงออก 
 6.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 อยากให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากกว่านี้ 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2563 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 8 ตุลาคม  2563 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 22 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมแต่ละระดับ และมาตรา 23 ข้อ 2 การศึกษาการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การนำส่ิงของเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเกิดประโยชน์
ยิ่งขึ้น 
5.1 วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถคิด ค้นคว้า และทดลองงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 
    3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน สังคมและประเทศชาติได้ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร   จำนวน     65  คน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา    จำนวน   725  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทำโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ 
 2. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียน นกัศึกษาให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  5,000  บาท 

6. ผลการดำเนินโครงการ  
    6.1 ได้โครงงานเข้าประกวดระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ  
 6.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์รวมทั้งได้แลกเปล่ียนความรู้ในผลงานท่ีหลากหลาย 
 6.3 ได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดต้ังชมรมกีฬาวอลเล่ย์บอล  
2. งานที่รับผิดชอบ   งานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   25 มิถุนายน 2564 – 20 กรกฎาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     สนามวอลเลย์บอล ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น    
ทำเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์      
มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในฐานะที่วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้มีการออกกำลังการ ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬาภายในวิทยาลัยญ 
 กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ท่ีจะส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นโดย
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาอยู่สม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด และการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
        5.1.2  เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
        5.1.3  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
        5.1.4  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมชมรม  จำนวน  30  คน 
5.2.2 เชิงคุณภาพ  

  ให้ความสนใจและเข้าร่วมชมรมและได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาท่ีตนถนัดได้เป็นอย่างดี 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมท่ีดี 
 6.2 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
 6.3 ผู้เรียนมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา 
 6.4 ผู้เรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการช่างไฟ จิตอาสา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัฒนาวิลัย  
2. งานที่รับผิดชอบ   ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 29 สิงหาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ,โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ,วัดบ้านมดง่าม 
5. หลักการและเหตุผล 
 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จัดต้ังขึ้นเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะทางด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะทางด้านช่างไฟฟ้า และทักษะการเรียนรู้
และความีเมตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ 
5.1.2 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้ากำลังให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
5.1.3 เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในและนอกสถานท่ี 
5.1.4 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา     

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และการทำงานเป็น
ทีมจำนวน 120 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีคุณภาพด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไปและด้านวิชาชีพ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ   11,700  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟฟ้าและการทำงานเป็นทีม
6.2.สมาชิกชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง มีคุณภาพด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 6.3.นักเรียนนกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

   

  

 
 

 

โครงการที่ใช้เงิน 

งบบำรุงการศึกษา 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี 2 ตุลาคม 2563    
4. สถานที่ดำเนินการ     ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษา 
ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ ทำการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
รวมไปถึงสิ่งเสพติดในสถาบัน  ถ้านักเรียน นักศึกษาคนใดที่ป่วยก็จะสามารถรักษาได้ทันเวลา หรือที่มีโรค
ประจำตัวก็จะสามารถรู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตนเมื่อมีการอาการกำเริบ  ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่ตรวจพบสาร
เสพติดทางวิทยาลัยฯ    ก็จะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อทำการรักษาต่อไป และเป็นการป้องกัน
โรคติดต่อของนักเรียน นักศึกษาไม่ให้แพร่ให้ผู้อื่นติดเช้ือได้ 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านดูแลสุขภาพ อย่างท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 

5.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ 
5.1.3 เพื่อป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาใช้สารเสพติด 
5.1.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการดุแลสุขภาพตลอดจนรู้ถึงโทษพิษภัยของสารเสพติด  

5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน  1,061  คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นักเรียน นักศึกษา     
                       รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกวิธีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  65,790  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

6.2. นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการดุแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด 
6.3.  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
6.4.  วิทยาลัยฯ ปราศจากสารเสพติด 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบุคลากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   1 กุมพาพันธ์  2564    
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีครู 
อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 66 คน ซึ่งได้สละเวลาปฏิบัติงาน และให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อแสดงถึงความดีที่ครู อาจารย์ และบุคลากรได้ปฏิบัติมา วิทยาลัยจึงเห็นควรแก่การจัดทำโล่ 
และเกียรติบัตร เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู อาจารย์ และบุคลากร 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อมอบเกียรติบัตร เป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์และบุคลากรท่ีทำความดี 
 2. เพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากร ท่ีได้รับโล่และเกียรติบัตร ทำงานอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - จัดทำโล่และเกียรติบัตร ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  ครู อาจารย์ และบุคลากรท่ีได้รับโล่ และเกียรติบัตร มีขวัญและกำลังใจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  35,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ กระตือรือร้นทำงานอย่างมีคุณภาพ 
 6.2 บุคลากรวิทยาลัยฯ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบุคลากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   14  พฤษภาคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเหนื่อยยากตรากตรำ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จะต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ได้เดินทางมาถึงจุด
สุดท้ายของชีวิตราชการถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้สร้างคุณประโยชน์ แก่ทางราชการและวิทยาลัยฯ จึงควรค่าแก่
การร่วมแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับทาง
ราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ 
 5.1.2 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  - บุคลากรวิทยาลัยและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรวิทยาลัยฯ ระลึกถึงคุณค่าของการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้ได้ทำคุณประโยชน์
ให้กับทางราชการจนครบวาระเกษียณ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน  70,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับผู้เกษียณอายุราชการ 
 6.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณี ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  สานสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบุคลากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   15  มกราคม 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

 งานบุคลากร ได้เล็งเห็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมการเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังเป็นมรดกทางด้าน
วัฒนธรรมอันล้ำค่า สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้สืบสานระลึกถึงและประพฤติปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา   จึงได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัต ิหน ้าที ่ และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปว ัฒนธรรมไทย  ประจำปี  256 4                    
ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร กิจกรรมนันทนาการบันเทิง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา 
 5.2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามตามประเพณีไทย   
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน      66 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน  19,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 6.1 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 6.2 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แบบท้ังร่างกายและจิตใจ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  กฐินพระราชทาน 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบุคลากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   15 – 16 ตุลาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     อศจ. อุบลราชธานี 
5. หลักการและเหตุผล 
 พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที ่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง                  
แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร  หรือบุคคลที่สมควร  ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง
ต่าง ๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ  16  พระอารามดังกล่าว รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และ
บริวารพระกฐิน (ปัจจุบันมีจำนวน 265 พระอาราม มีรายช่ือตามบัญชีพระอารามหลวง) ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจาก กองศาสนูปถัมภ์ กรมการ
ศาสนา  เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้ เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทาน
จะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ส่งไปยัง กรมการศาสนา  เพื่อจะ
ได้จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ส่งไปยัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราช
เลขาธิการนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการท่ีหน่วยงาน 
องค์กร หรือบุคคลท่ัวไป อัญเชิญผ้าพระกฐิน ไปถวาย 

5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลตาม
      หลักของพระพุทธศาสนา และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้น 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  - บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน      66 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลตาม หลักของพระพุทธศาสนา 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน  13,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลตาม หลักของพระพุทธศาสนา 
 6.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณี ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  รับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   วันท่ี  7  มกราคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 จากท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ทุก ๆ ปี วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษา มอบตัวและลงทะเบียนในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและ
เป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการในการเบิกค่าตอบ 
แทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ที่มีการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ในวันหยุดราชการตามความ
จำเป็นและตามความเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
5.1 วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 
    5.2  เพื่อเป็นการตอบแทนขวัญและกำลังใจบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
         5.3  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจและทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
     5.4  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น  
     5.5  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักกฎระเบียบของวทิยาลัยฯ ท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

 นักศึกษานักศึกษา และผู้ปกครองท่ีมามอบตัวลงทะเบียน    จำนวน 349 คน  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จำนวน 40 คน  

 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  จำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีขวัญและกำลังใจ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จาก บกศ.   จำนวนเงิน  3,975 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
  6.1  เพื่อให้คุณครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียน 
     6.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      6.3  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรท่ีดีของบิดามารดา และเป็น 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา เข้า-ออก การปฏิบัติราชการ 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   15  มิถุนายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ใช้เครื ่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วม ือแทนการเซนชื ่อในบัญชี                 
ลงเวลา การปฏิบัติงาน  ทำให้วิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลการปฏิบัติงานซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการ
เล่ือนระดับหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบบันทึกตารางกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ระบบลาราชการอัตโนมัติ อีกทั้งช่วยลดปริมาณ
กระดาษจากการลงชื่อในเอกสารบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังท่ี
รณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษ Paperless จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้า/ลายนิ้วมือเพิ่มเติมสำหรับรองรับการ
ใช้งานของบุคลากรวิทยาลัยฯ 

5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 5.2. เพื่อเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ป้องกันการทุจริต 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จำนวน      66 คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  

 บุคลากรได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จากเงินบำรุงการศึกษา   จำนวนเงิน  15,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 ให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 6.2 ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง  ป้องกันการทุจริต 
 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการ 
                    ซ่อมแก้กิจกรรม 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   5 – 9  เมษายน  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
      ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เรื่องการประเมินผลกิจกรรม ซึ่งงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ผ่านงานกิจกรรม เข้าร่วมโครงการซ่อมกิจกรรมชมรมของ
นักเรียนนักศึกษา เนื่องจากผู้เรียนบางคนมีผลการประเมินชมรมวิชาชีพเป็น ม.ผ. ซึ ่งมีผลกระทบต่อการจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จบตามหลักสูตร งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา จึงได้จัดโครงการซ่อมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บำเพ็ญ
ประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ฝึกระเบียบวินัย สวดมนต์ไหว้พระ และทำความสะอาดบริเวณ
ภายในวิทยาลัยฯ  ตามนโยบายของ สอศ.ปลูกฝังจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5.1 วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร 
5.3  เพื่อปลูกฝ่ังจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

1.  นักเรียน นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม  จำนวน    100    คน 
         2.  บุคลากรในวิทยาลัยฯ     จำนวน       65    คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  1.   นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.   นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงิน  5,500  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

6.1.  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6.2.  นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร 
6.3.  นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกรักส่ิงแวดล้อม ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ       

ปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคัดกรองและควบคุมป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
2. งานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   มิถุนายน 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 
4. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID - 19)          
มีการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จึงมีนโยบายเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
นักเรียน ครู บคลากรทางการศึกษา และบุคลากรท่ัวไปท่ีมาติดต่อราชการภายในวิทยาลัยฯ ในช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 
1/2564 จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อควบคุมป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้อง
มีมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา อันเป็น
ทรัพยากรสำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศอนาคต 
5.1 วัตถุประสงค ์
 5.1.1 เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในวิทยาลัยฯสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยใน 
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
 5.1.2 เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันการติดเช้ือของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่ให้ส่งผอกระทบ 
ต่อสุขภานักเรียน ครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึก 
 5.1.3 เพื่อใหว้ิทยาลัยฯปราศจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  จำนวน  69  คน นักเรียน นักศึกษา  จำนวน  830   คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ สามรถลดความเส่ียงและป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ   จำนวนเงนิ   30,000 บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1 นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโร 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)  
          6.2 นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรการทางศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ไม่ติดเช้ือของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 6.3 วิทยาลัยฯปราศจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
2. งานที่รับผิดชอบ    งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ วันท่ี  31  มีนาคม  2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องประชุมพวงพะยอม  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
 จากที่ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ใช้เวลา 3 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลา 2 ปี ตามลำดับ ทั้งนี ้ผู ้สำเร็จ
การศึกษาก็ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนและ   
งานวัดผล ซึ่งงานทะเบียนก็จะเป็นผู้รวมผลการเรียนและขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป 
 งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อมอบใบประกาศ พร้อมใบแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามสาขางานที่เรียน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ    
มาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างจิตใต้สำนึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับตัว
นักศึกษา โดยผู้อำนวยการเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนให้แก่นักศึกษาเอง 
5.1 วัตถุประสงค์ 

 5.1.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 5.1.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันกับสถาบัน 
 5.1.3 เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
5.2 เป้าหมาย 
 5.2.1 เชิงปริมาณ   
  นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 349 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ 
  เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาจากศิษย์เก่า 
  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาให้เกิดขึ้น 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  20,000   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  

 นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและความผูกพันต่อวิทยาลัยฯ และขอแสดงความยินดีแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - วิทยาลัยควรมีแอร์เพิ่มนะครับ 
 - ร้อนครับ 
 - กรุณาปรึกษากันก่อนแจ้งนักเรียน นักศึกษาด้วยนะคะ 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการอาหารและเครื่องด่ืมภายในองค์กร 
2. งานที่รับผิดชอบ    แผนกวิชาการโรงแรม   ฝ่ายวิชาการ 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ  7-8 มกราคม พ.ศ. 2564 
4. สถานที่ดำเนินการ    ณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร” ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรม แผนกการตลาด ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการบริการในรูปแบบท่ี
ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน โดยให้วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพด้านการบริการในงานท่องเที่ยวและการบริการด้านการโรงแรมมาฝึกอบรมให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและมอบความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรให้มีทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการบริการ
การท่องเท่ียวและโรงแรมให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันและตามยุทธศาสตร์และนโยบายชาติ 
5.1 วัตถุประสงค์ 

 5.1.1 เพื่อให้ทราบหลักการ การส่ือสาร บุคลิกภาพ และการให้บริการท่ีดีและสร้างความประทับใจ 

 5.1.2 เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการส่ือสารและการบริการท่ีดีเลิศ 
 5.1.3 เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องด่ืมตามหลักมาตรฐานสากล 
 5.1.4 เพื่อรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัว การเข้าพบ การเชิญ (แขก/ลูกค้า) 

5.2 เป้าหมาย 

 5.2.1 เชิงปริมาณ   

  - ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 กลุ่ม   จำนวน  50  คน 
 5.2.2 เชิงคุณภาพ  
  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมภายในองค์กร สามารถนำความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรมไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 
5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  30,000   บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพการบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมภายในองค์กร สามารถนำความรู้ ทักษะ จากการฝึกอบรมไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการ
ประกอบอาชีพและภายในองค์กรได้ 
7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
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8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์   
2. งานที่รับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. วัน เดือน ปี ที่ทำโครงการ   เดือนมกราคม  2564   
4. สถานที่ดำเนินการ     ณ ห้องพยาบาล  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
5. หลักการและเหตุผล 

ตอบสนองนโยบายดังกล่าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงต้องจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเบ้ืองต้น 
5.1 วัตถุประสงค์ 
       5.1.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับยาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการรักษา 
 5.1.2  เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน นกัศึกษา 

5.1.3  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
5.2 เป้าหมาย  
 5.2.1 เชิงปริมาณ   

นักเรียน นักศึกษา   จำนวน  1,222    คน 
บุคลากร     จำนวน      65    คน 

5.2.2 เชิงคุณภาพ  
 ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับบริการนักเรียน นกัศึกษา 

5.3 งบประมาณการดำเนินโครงการ  10,000  บาท 
6. ผลการดำเนินโครงการ  
 6.1. ยาและเวชภัณฑ์มีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 

6.2. บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
6.3. ให้ความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         - 
8. ภาพการดำเนินกิจกรรม 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564
วิทยาลัยการอาชีพวารินช าราบ
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งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่าย อ่ืน เงินรายได้
สถานศึกษา

สรุปรายรับ – รายจ่าย
(ตามใบจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564) 

งบประมาณที่ได้รับ

จ านวนเงินที่จ่าย

20,047,831
19,719,792



กราฟสรุปงบประมาณรายจ่ายจริงแยกตามงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  : 19,719,792.07

1. งบบุคลากร, 
2,413,076 

2. งบด าเนินงาน, 
4,110,400 

3. งบลงทุน
992,900 

4. งบเงินอุดหนุน, 
9,889,720 

5. งบรายจ่ายอ่ืน, 
1,215,391 

6. เงินรายได้สถานศึกษา, 
1,098,305.07 
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งบประมาณที่ได้รับ จ านวนเงินที่จ่าย คงเหลือ

1.งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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ค่าประกันสังคม ปวช. ปวส. ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.งบด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร 4,110,400
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งบด าเนินงาน
ค่าประกันสังคมพนักงานราชากร
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งบด าเนินงาน ปวส. 1,060,000



426,189.23 

159,675 

280539.4

6,200 5,125 7,880 

219,200 

191.37 
 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

 300,000.00

 350,000.00

 400,000.00

 450,000.00

งบด าเนินงาน (ระยะสั้น) 1,105,000
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งบลงทุน ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

3.งบลงทุน 992,900
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สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ค่าจัดการเรียนการสอน

4. งบเงินอุดหนุน  9,889,720

คงเหลือ

จ านวนเงินท่ีจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ
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1,590,960 

2,361,600 
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คงเหลือ

ค่าวัสดุ

ค่าสอนนอกเวลา

ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย

เงินเดือนพนักงานขับรถ

เงินเดือนนักการภารโรง

เงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนครูจ้างสอน

งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 6,073,260
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ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรพัฒนาผู้เรียน

งบเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 803,700
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด

โครงการสร้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fixit - จิตอาสา)

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

งบรายจ่ายอื่นๆ

5.งบรายจ่ายอื่น 1,215391


