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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง 
                   กับความต้องการของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                   อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ข้อ  1  ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
ข้อ  2  พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล 
ข้อ  3  ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน 
ข้อ  4  ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอํานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
ข้อ  5  ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จําเป็น 
ข้อ  6  จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
ข้อ  7  นํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ 
ข้อ  8  พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ข้อ  9  การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อ  10  พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ข้อ  11  เพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ข้อ  12  จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
วาระท่ี  1  ความปลอดภัยของผู้เรียน  
วาระท่ี  2  หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
วาระท่ี  3  ฐานข้อมูล Big Data  
วาระท่ี  4  ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
วาระท่ี  5  พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
วาระท่ี  6  การศึกษาตลอดชีวิต  
วาระท่ี  7  การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  

ยุทธศำสตร์จังหวัดชุมพร 
การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
การพัฒนาคน ครอบครวั ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง 
     เพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร พุทธศักรำช 2561 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร ประกอบด้วย :-   
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์    
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้ำนควำมรู้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทํางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  

1.1.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ผ่านเกณฑ์                
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

1.2 ด้ำนทักษะกำรประยุกต์ใช้ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดํารงชีวิติอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดี  
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1.2.1  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไป ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ  

1.2.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี  
1.3 ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ               
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม 

1.3.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ   
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพย์ยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้  

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน                    

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ                  
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน  

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษาที่มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนา

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทํางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ           
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ  ดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.2.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
2.2.2 กำรพัฒนำระบบวัดและประเมินผลกำรเรียน  

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรของสถำนศึกษำ  
2.3.2 กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำนของสถำนศึกษำ  
2.3.3 กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ  
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2.3.4 กำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  
2.3.5 กำรใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร                 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน                
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.4.1 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
2.4.2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม  
2.4.3 ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้    
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ            
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.1.1 กำรบริหำรจัดกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ   
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคลากร ชุมชน องค์กรต่างๆ                
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3.2.1 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

มำตรฐำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี             

ตามแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

4.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  

มำตรฐำนที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา ดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศ กํากับ 
ดูแล ประเมินผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5.1 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ  
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มำตรฐำนที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการจัด

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
6.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

มำตรฐำนที่ 7 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ  
สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เรียนให้ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

7.1 ผลงำน เกียรติบัตร รำงวัลเชิดชูเกียรติของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้เรียน  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

 
ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยฯ 

วิทยาอาชีวศึกษาชุมพร  ชื่อเดิม คือ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 1  เป็นสถานศึกษา
ที่เกิดจากการแยกตัวของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาเขต 1 และวิทยาเขต 2  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็น
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด                
ความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

เป็นการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน  คือ  โรงเรียนการช่าง
ชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร  เมี่อวันที่  1  เมษายน  2519  แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  
ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่  1  เมษายน 2523  มีชื่อใหม่ว่า  “วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร”   
  โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร”  เปิดทําการสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2488  โดยอาศัยที่เรียนของโรงเรียนสตรีชุมพร  “สะอาดเผดิมวิทยา”  
ซึ่งปัจจุบันคือ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  “สะอาดเผดิม”  เมื่อทําการสอนได้ประมาณ  3  เดือนต้องหยุดทํา
การสอนชั่วคราว  เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่  2 
  ในปี พ.ศ.  2485 ศึกษาธิการจังหวัด   คือ  นายสุจินต์  หิรัญรัตน์  ได้พิจารณาเห็นว่า
สถานที่เรียนไม่เหมาะสม  จึงได้ขอแรงงานจากโรงเรียนต่าง ๆ มาช่วยซ่อมแซมอาคาร  ซึ่งมีผู้บริจาคให้เป็น
สมบัติของแผนก  ศึกษาธิการจังหวัด   บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาลพร้อมที่ดินประมาณ  5  ไร่เศษ  
(สถานที่ปัจจุบันของวิทยาเขต  1 ด้านทิศตะวันตก)  เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว ได้เปิดทําการสอนในสถานที่
ใหม่ในปี  2485  โดยมีหลวงจรูญประสาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด   เมื่อวันที่  24  
มิถุนายน  2485 
 ปี พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร” 
 ปี พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย  โดยรับนักเรียนจากชั้น 
   มัธยมศึกษาตอนต้นและอาชีวศึกษาตอนต้น 
 ปี พ.ศ. 2501 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกการช่างสตรี  หลักสูตร 3  ปี 
 ปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อแผนกและชั้นเรียนจากอาชีวศึกษาชั้นสูง  เป็นระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายสายอาชีพ (มศ.6)  เปิดสอน  2  แผนกวิชา  คือ 
-  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
-  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการยูนิเซฟ  (Unicep)  เปิดทําการสอน 4  แผนกวิชา  คือ 
   -  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
   -  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
   -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
   -  แผนกวิชาศิลปะและหัตถกรรม 
 ปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อจาก  โรงเรียนการช่างสตรีชุมพร  เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร 
 ปี พ.ศ. 2519 เปิดทําการสอนแผนกวิชาพณิชยการ 
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 ในปี พ.ศ. 2519  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งให้ยุบรวม  โรงเรียนการช่างชุมพรและโรงเรียน 
อาชีวศึกษาชุมพร  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกันเข้าด้วยกันและใช้ชื่อใหม่ว่า   
“โรงเรียนเทคนิคชุมพร”   

 ปี พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งให้ปรับปรุงและยกฐานะโรงเรียนเทคนิค 
ทั่วประเทศเป็นวิทยาลัยเทคนิค  ใช้ชื่อ  “วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”   

 ปี พ.ศ. 2525  เปิดสอนระดับ ปวท. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (เลิกรับปี 2538) 
 ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ปี พ.ศ. 2530  เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด 
 ปี พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ 
 ปี พ.ศ. 2538  เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี (รับจาก ม.6) 
        เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี พณิชยการ (กลุ่มค้าปลีก)   

และแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมไปเรียนที่วิทยาเขต  2  
 ปี พ.ศ. 2539  เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มวิชา - ธุรกิจโรงแรม) 
         เปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี  
 ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 ปี พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 
 ปี พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 

ปี พ.ศ. 2546   เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการเลขานุการ 

       เปิดสอนระดับ ปวส. (ม.6)  ระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 
ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล (ระบบทวิภาคี) 
ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการจัดการสํานักงาน 
ปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (สาขางานผู้ประกอบการ) 
วันที่  12 เมษายน  2554  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
  ชุมพรเป็นสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และได้ทําการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค 
ชุมพร วิทยาเขต 1 เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”     

ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับ ปวช.และ ปวส. (MEP) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชา 
  การโรงแรม 
ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี สาขางานการตลาดและสาขางานการประกอบอาหาร 
ปี พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี สาขางานการบัญชี 
ปี พ.ศ. 2564 เปลี่ยนจากการเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชา 
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  3 ประเภทวิชำคือ 
1.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานการตลาด 
- สาขางานการเลขานุการ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (MEP) 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ (DVE) 

2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขางานการโรงแรม  
- สาขางานการโรงแรม (MEP, DVE) 
- สาขางานการท่องเที่ยว 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 
- สาขางานอาหารและโภชนาการ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  3  ประเภทวิชำคือ 
1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

- สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการบัญชี (DVE) 
- สาขาวิชาการตลาด  
- สาขาวิชาการตลาด (ม.6, DVE) 
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (DVE) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6, MEP, DVE) 

2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6, DVE, MEP) 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (DVE) 

3.  ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (DVE) 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 ชื่อภำษำอังกฤษ   Chumphon Vocational College 
ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง   

จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์  86000 
 โทรศัพท์   0-7751-1218   
 โทรสำร   0-7751-1234 
 เว็บไซต์  www.cpvc.ac.th 

 อีเมล  cpvc.ac@gmail.com 
 เนื้อที่ของสถำนที่   

มีเนื้อที่ 13  ไร่   2  งาน   82  ตารางวา 
        มีอำคำร  รวมทั้งสิ้น 28  หลัง  ได้แก่ 

1.   อาคารสํานักงาน 2 ชั้น  จํานวน  1  หลัง    
2.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น    จํานวน  1  หลัง     
3.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น   จํานวน  4  หลัง      
4.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น   จํานวน  3  หลัง      
5.   อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 * 40 ม.  จํานวน  1  หลัง             
6.   โรงฝึกงานแบบจั่วคู่       จํานวน  6  หลัง      
7.   ห้องน้ําห้องส้วม     จํานวน  4  หลัง      
8.   อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น    จํานวน  1  หลัง      
9.   บ้านพักอาศัย 2 ชั้น     จํานวน  7  หลัง      
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

นำยอ ำนวย  นวลจันทร ์

รองผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยอนุศิษฏ์  แสงสว่ำง 

รองผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำงจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์ 
ศ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
 ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นำงเมธำวดี  มณีนิล 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงทัศนัย  วิเศษสิทธิ์ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
น.ส.จันทิมำ  ส ำรำญอินทร์ 

งำนกิจกรรม นร. นศ. 
นำงอรอุมำ  แดงมณีกุล 

แผนกวิชำสำมัญสัมพนัธ์ 
นำงณัฐวรรณ  แสงสว ี

งำนบุคลำกร 
นำงพิมสิริ  อู่มำลำ 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยสุวิทย์  เสวรันต์ 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นำงปำริสำ  ทวี 

แผนกวิชำกำรบัญช ี
น.ส.วรรณเนำ  ธนวรรณพงศ์ 

งำนกำรเงิน 
นำงจรินทร์ยำ  ยวงนำค 

งำนควำมร่วมมือ 
นำงนิลุบล  น  ำเงิน 

งำนปกครอง 
นำงสำวจีรภำ  นำคนิยม 

แผนกวิชำกำรเลขำนุกำร 
นำงภลิตำ  กลับวิหค 

งำนกำรบัญชี 
นำงปนัดดำ  โชติกวนิช 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

นำงภำวินี  พรหมบำงญวน 

งำนแนะแนวอำชีพและ 
กำรจัดหำงำน 

นำงศิริรัตน์  เสวรันต์ 

แผนกวิชำกำรตลำด 
นำงวรรษยำ  บุญนรำกร 

 

งำนพัสดุ 
นำงสำวจีรำ  แกล้วกล้ำ งำนประกันคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำงจิรำภร  อเนกศุภพล 

งำนสวัสดิกำร นร. นศ. 
น.ส.ประภำพร  สุวรรณวิธี 

แผนกวชิำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
นำงเสำวลักษณ์  บุญชืน่ 

งำนอำคำรสถำนที่ 
นำยโชคชัย  รักญำติ 

 งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ
และประกอบธุรกิจ 

น.ส.ปณิชำ  สมุทรสำรันต์ 

งำนโครงกำรพิเศษและกำร
บริกำรชุมชน 

นำงสำวสุลัดดำ  บุญมี 

แผนกวิชำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเท่ียว 

นำงกชกร  ถึงวิสัย 
งำนทะเบียน 

นำงกุสุมำ  ปิ่นสุภำ 
แผนกวิชำอำหำรและ

โภชนำกำร 
นำงเสำวลักษณ์  ฤทธิเกษร งำนประชำสัมพันธ์ 

นำงสิรีพร  เส็นติหยะ 
แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
นำงกองแก้ว  ลอวิดำล 

แผนกวชิำผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
น.ส.สุภำภรณ์  รักษำมั่น 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำงจิตรวรรณ  แก้วสิงห์ 

คณะกรรมกำรบรหิำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นำงประภำวรรณ  เกษวิริยะกำรณ ์

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
น.ส.เพ็ญพชิยำ  อัครธนำรักษ ์

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
นำงสำวเดือนฉำย  ขวัญยุบล 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำจฑุำมำส  รัตนะพนัธ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร 
นำยจิรพงษ์  โลพิศ 

3 
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ข้อมูลบุคลำกร  อัตรำก ำลัง  ปี 2564  (ข้อมูล ณ   วันที่  1  มิถุนำยน  2564) 
 อัตรำก ำลังของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร   มีบุคลำกรทั้งสิ้น     117   คน 

ก.  ข้ำรำชกำร           64   คน 
   1.  ผู้บริหาร    5   คน 
   2.  ข้าราชการครู  58   คน 
   3.  ข้าราชการพลเรือน   1   คน 
ข.  ลูกจ้ำงประจ ำ 1   คน 
   1.  ทําหน้าที่สอน   -    คน 
   2.  ทั่วไป/สนับสนุน   1   คน 
ค.  พนักงำนรำชกำร 4   คน 
   1.  ทําหน้าที่สอน    4   คน 
   2.  ทั่วไป/สนับสนุน    -   คน 
ง.  ลูกจ้ำงช่ัวครำว 48  คน 
   1.  ทําหน้าที่สอน     9   คน 
   2.  ทั่วไป/สนับสนุน         39   คน 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ  (หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

  นักเรียน /นักศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2564   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวมท้ังสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2   

รวมท้ังสิ้น 508 489 447 297 323 2,064 

1. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม       

 - สาขางานการบัญช ี 132 117 116   365 

 - สาขางานการเลขานุการ 35 33 22   90 

 - สาขางานการตลาด 55 33 30   118 

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาค)ี 30 27 32   89 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 117 119 116   352 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 33 34 19   86 

2. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ       

 - สาขาวิชาการบญัช ี    71 75 146 

 - สาขาวิชาการบญัชี (ทวิภาคี)    19 18 37 

 - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน    11 15 26 

 - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ทวิภาคี)    5 11 16 

 - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ม.6)    17 13 30 

 - สาขาวิชาการตลาด    22 17 39 

- สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี) 
   

12 4 16 

 - สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 
   

14 19 33 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล 
   

22 36 58 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล (MEP) 
   

19 21 40 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล (ม.6) 
   

25 28 53 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล (ทวิภาคี) 
   

9 20 29 

3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
       - สาขางานการโรงแรม 20 25 34 

  
79 

 - สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 6 12 14 
  

32 

 - สาขางานการโรงแรม (MEP) 12 9 7 
  

28 

 - สาขางานการท่องเที่ยว 6 14 17 
  

37 

 - สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) 
   

18 12 30 
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  นักเรียน /นักศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2564   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวมท้ังสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2   

- สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) 
   

10 9 19 

 - สาขางานการโรงแรม (ม.6) 
   

4 11 15 

 - สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) 
   

5 9 14 

4. ประเภทวิชาคหกรรม 
       - สาขางานแฟช่ันดีไซน ์
       - สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์
       - สาขางานอาหารและโภชนาการ 62 66 40 

  
168 

 - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 
   

14 5 19 
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สรุปเงินงบประมำณ  ปีงบประมำณ 2564 
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

      
ที่ ประเภทงบ แผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต จ ำนวนเงิน 

ที่ได้รับจัดสรร 
จ ำนวนเงิน 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ 

1 งบบุคลากร เงินเดือนครู 28,334,154.12  28,334,154.12    

    เงินเดือนลูกจ้างประจํา  252,540.20   252,540.20    

    เงินเดือนพนักงานราชการ 749,780.00 719,131.00 30,649.00 

รวมงบบุคลำกร 29,336,474.32 29,305,825.32 30,649.00 

2 งบดาํเนนิงาน ประกันสังคม 31,700.00 16,679.00 15,021.00 

    ปวช. 704,900.00 704,689.33 210.67 

    ปวส. 1,629,100.00 1,629,099.41 0.59 

    สาธารณปูโภค (ปวส.) 1,100,000.00 1,022,047.62 77,952.38 

    ระยะสั้น (กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 

10,000.00 10,000.00 0.00 

    โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 

380,000.00 379,932.00 68.00 

รวมงบด ำเนินงำน 3,855,700.00 3,762,447.36 93,252.64 

3 งบอุดหนุน โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการ
อาชีวศึกษา             เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

96,000.00 95,925.00 75.00 

    โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายดา้นการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของ สอศ. 

4,064,000.00 4,064,000.00 0.00 

    ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี 182,500.00 182,500.00 0.00 

    โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :- 

      

    1)  อุปกรณ์การเรียน 635,490.00 623,670.00 11,820.00 

    2)  เครื่องแบบนักเรียน 1,287,900.00 1,281,600.00 6,300.00 

    3)  หนังสือเรียน 2,763,000.00 2,762,976.95 23.05 

    4)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,312,425.00 1,312,425.00 0.00 

    5)  ค่าจัดการเรียนการสอน 7,045,010.00 7,045,010.00 0.00 

รวมงบอุดหนุน 17,386,325.00 17,368,106.95 18,218.05 
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ที่ ประเภทงบ แผนงำน/โครงกำร/ผลผลิต จ ำนวนเงิน 

ที่ได้รับจัดสรร 
จ ำนวนเงิน 

ที่ใช้ไป 
คงเหลือ 

4 งบรายจา่ยอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในการเป็นผูป้ระกอบการ 

225,000.00 224,993.65 6.35 

    โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  (Fix it- 
จิตอาสา) 

232,000.00 231,990.00 10.00 

    โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

17,000.00 16,690.00 310.00 

    โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาต ิ

300,000.00 277,200.00 22,800.00 

    โครงการอาชีวะตา้นยาเสพติด 40,000.00 39,906.00 94.00 

    โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

20,000.00 20,000.00 0.00 

    โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

189,600.00 181,938.00 7,662.00 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

10,000.00 10,000.00 0.00 

    โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 170,000.00 156,969.00 13,031.00 

    โครงการจัดหาบุคลากรสนบัสนนุเพื่อคืนครู
ให้นักเรียน 

117,600.00 117,600.00 0.00 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 1,321,200.00 1,277,286.65 43,913.35 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 51,899,699.32 51,713,666.28 186,033.04 

 
 

สรุปเงินรำยได้สถำนศึกษำฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

    
รำยกำร ประมำณกำร ได้รับจริง หมำยเหตุ 

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ  2563 3,000,000.00 4,176,552.44   
รับ   รายรับ 8,000,000.00 12,128,906.21  
      เงินค้ําประกัน - 402,150.00  
หัก  รายจ่าย 10,500,000.00 13,323,704.39  

รวม 500,000.00 3,383,904.26  
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สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ

ตำมแผนฯ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 
งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน

กิจกรรม 
รำยได้ 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร            

1 สืบสานวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทีผู้
ทรงคุณค่า ประจําปี 2564 

บุคลากร 50,000       40,285 

2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

บุคลากร 500,000       329,000 

3 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย บุคลากร 100,000       12,000 

4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน (อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าท่ีสู่
ความเป็นเลิศด้วยการจัดการ
อาชีวศึกษายกกําลังสอง TE2S) 

บุคลากร  50,000   43,198     

5 ชาวอาชีวศึกษาชุมพรร่วมใจสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ไทย ประจําปี 
2564 

บุคลากร 15,000        

6 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 13 คน 

บุคลากร 7,190   7,190   

7 จัดทําคู่มือสําหรับ นร. นศ. ทะเบียน 78,000       81,225 

8 จัดทําบัตรประจําตัว นร. นศ. ทะเบียน 70,000        

9 ประชุมผู้ปกครองและ นร. นศ.ใหม่ ทะเบียน 17,000        

10 ประชุมผู้ปกครองและนร. นศ.ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ 

ทะเบียน 2,000        

11 รับสมัคร นร. นศ.ใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2564 

ทะเบียน 45,000   0     

12 ประชุมผู้ปกครอง นร. นศ. ชั้น ปวช.2 
และ ปวส.2 

ทะเบียน 20,000        

13 รับประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 
2563 

ทะเบียน 30,000       

14 ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ประชาสัมพันธ์
  

 20,000     18,000 

 รวมฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  1,004,190   50,388  510,510 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ
ตำมแผนฯ 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 

งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน
กิจกรรม 

รำยได้ 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ            

1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2565 

วางแผน 2,000     3,600 

2 ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วอศ.
ชุมพร (ตัวรับ wifi , gigabite switch 
hub, หัว RJ) 

ศูนย์ข้อมูลฯ 15,000    14,060  

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP  

ความร่วมมือ 3,000     2,500 

4 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร MEP  
(เงินเดือนครูต่างชาติ) 

ความร่วมมือ 1,746,000  291,000   1,455,000 

5 วัน Halloween ความร่วมมือ 2,000      

6 วัน Christmas ปีการศึกษา 2563 ความร่วมมือ 3,000    3,002  

7 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ความร่วมมือ 3,000    2,400  

8 พัฒนาคุณภาพยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ความร่วมมือ 100,000      

9 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร Mini 
English Program 

ความร่วมมือ 2,500     2,500 

10 พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
นักศึกษา 

วิจัย 1,000      

11 พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอน 

วิจัย 2,000   1,950   

12 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  วิจัย 4,000    3,540  

13 พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระดับภาค 
และระดับชาติ 

วิจัย 16,000    16,010  

14 พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ นร. 
นศ.เพื่อเข้าร่วมประกวด  

วิจัย/สามัญ 96,000  95,925    

15 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

ประกัน  5,000   2,935   

16 พัฒนาสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

ศูนย์บ่มเพาะ 225,000  224,993.65    

รวมฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 2,225,500  611,918.65 4,885 39,012 1,463,600 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ

ตำมแผนฯ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 
งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน

กิจกรรม 
รำยได้ 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ              

1 ลดปัญหาการออกกลางคัน ครูที่ปรึกษา 17,000    16,690       

2 day camp และประดับแถบสี  กิจกรรม 17,000      13,595    

3 Fantasy Recycle  กิจกรรม 8,000         

4 วิษณุเกมส์ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม 60,000      0    

5 เตรียมลูกเสือวิสามัญ วอศ.ชุมพรเข้า
ค่ายแรมคืน 

กิจกรรม 19,000         

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกิจกรรม 
ชมรมวิชาชีพ สถานศึกษาธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 10,000      2,120    

7 กิจกรรมชมรมวิชาชีพ กิจกรรม 380,200      179,821    

8 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

กิจกรรม 4,500     4,490   

9 เชิดชูเกียรติคณะกรรมการ อวท. กิจกรรม 5,000      3,950    

10 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
และการจัดการแข่งขันทักษะฯ 

กิจกรรม 5,000      6,680    

11 เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ
กลุ่มจังหวัดฯ 

กิจกรรม 30,000      27,196   

12 ปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 4,000         

13 อาชีวะสืบสานประเพณีลอยกระทงไทย กิจกรรม 4,000         

14 การเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท. กิจกรรม 2,500      2,470    

15 วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม 3,000         

16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

กิจกรรม 4,000      3,250    

17 วันวชิราวุธ กิจกรรม 3,000      2,700    

18 วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา กิจกรรม 800      0    

19 พัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแนวทาง
สถานสถานศึกษาคุณธรรม 

กิจกรรม 3,000         

20 สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัย  
อาชีวศึกษา 

กิจกรรม 6,570      6,570    
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ
ตำมแผนฯ 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 

งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน
กิจกรรม 

รำยได้ 

21 สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 

กิจกรรม 4,000         

22 อาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจ
ถวายเทียนพรรษา 

กิจกรรม 5,000      5,140   

23 วันไหว้ครู กิจกรรม 45,000       37,320   

24 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน  กิจกรรม 4,000          

25 วันสุนทรภู่ กิจกรรม 2,000         

26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรม 2,000      1,200   

27 ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
ประจําปี 2564 

กิจกรรม 1,000         

28 สืบสานประเพณีกตัญญูแด่ครูผู้มีพระคุณ กิจกรรม 1,000         

29 ลูกเสือช่อสะอาด กิจกรรม 25,000   20,000   4,850   

30 R-Chewa Challenge 2021 กิจกรรม 1,000    0  

31 จิตอาสาปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ท่ีใจเรา กิจกรรม 3,826    2,997  

32 ลูกเสือจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิตการ
ปฐมพยาบาล 

กิจกรรม 800    600  

33 แนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2564 

แนะแนว 20,000    12,000      

34 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

แนะแนว 1,000    2,055      

35 ปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นร. นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2564 

แนะแนว 50,000         0 

37 มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แนะแนว 10,000      10,000    

37 การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  

แนะแนว 3,000         2,862 

38 อาชีวะต้านยาเสพติด ปกครอง 20,000   20,000       

39 ห้องเรียนคุณธรรม ปกครอง 1,000         

40 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

โครงการพิเศษ 232,000    231,990       

41 การบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการพิเศษ 20,000      0    

42 ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตระยะสั้น และ 
108 อาชีพ 

โครงการพิเศษ 10,000          

รวมฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 1,048,196  288,680 14,055 314,949 2,862 
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ
ตำมแผนฯ 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำร 
(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 

งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน
กิจกรรม 

รำยได้ 

ฝ่ำยวิชำกำร             

1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้าน
มัคคุเทศก์ (ศึกษาดูงาน) (กรณีมี
งบประมาณให้จาก สอศ) 

โรงแรม 100,000          

2 สวดทํานองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ สามัญ 1,000      450    

3 วันภาษาไทย สามัญ 2,000         

4 พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด 

สามัญ 96,000  95,925    

5 ธนาคารเจลแอลกอฮอล์ สามัญ 40,000  30,921  7,632  

6 อบรมการดําเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สามัญ 10,000   10,000      

7 เรียนรู้ธรรมศึกษา วัดผล 1,000      750   

8 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและ
คัดเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

หลักสูตร 1,000    0      

9 แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา 2563 

หลักสูตร 80,000      21,415    

10 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตร 5,000         

11 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

หลักสูตร 3,000          

12 ประเมินคุณภาพการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

หลักสูตร 1,000         

13 นิเทศติดตามการจัดการเรยีนการสอน หลักสูตร 2,000    1,995      

14 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ v-net 

วัดผล 1,000      
 

  

15 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (v-net) 

วัดผล 2,000     0   

16 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ประจําปีการศึกษา 2563 

วัดผล 3,000        
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ที ่ โครงกำร ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ

ตำมแผนฯ 
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำร 

(งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ) 
งบเฉพำะ อุดหนุนจัด อุดหนุน

กิจกรรม 
รำยได้ 

17 ทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มทักษะสําหรับใช้
ในการประกอบอาชีพ CEFR/TOEIC 
TOFEL 

วัดผล 5,000       

18 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วัดผล 3,000    8,523  

19 สํารวจความพร้อมของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานศึกษา 

ทวิภาคี 2,000      

20 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

ทวิภาคี 10,000         

21 ปฐมนิเทศผู้เรียนและประชุมผู้ปกครอง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2/63 ,1/64   

ทวิภาคี 26,000   11,950  8,350   

22 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
หรือการฝึกอาชีพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ทวิภาคี 5,000         

23 ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

ทวิภาคี 3,000         

24 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

สื่อ 3,000         

25 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ศูนย์วิทย
บริการและห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

วิทยบริการ 2,000      1,380   

26 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด 

วิทยบริการ 5,000         

รวมฝ่ำยวิชำกำร 412,000  136,846 13,945 48,500  

 
สรุป  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น  98 โครงการ 
 โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ       จํานวน  36  โครงการ 

โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน   62  โครงการ  
 งบประมาณเฉพาะ  จํานวนเงิน 1,037,444.65   บาท 
 อุดหนุนจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน     83,273.00   บาท 

  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเงิน    402,461.00   บาท 
  รายได้สถานศึกษาฯ  จํานวนเงิน 1,976,972.00   บาท 
      รวมทั้งสิ้น 3,500,150.65   บำท 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร 

 
 
 
1.  โครงกำร มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต ประจําปี
งบประมาณ 2564) 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานบุคลากร 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทําคุณประโยชน์แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

2.  เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา นักศึกษาและศิษย์เก่า  

3.  เพื่อให้กําลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในการดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  125  คน  

-เชิงคุณภำพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ  

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 27 กันยายน  2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   50,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    40,285  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัดโครงการ   
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความสามัคคีกับเพ่ือนร่วมงาน และหมู่คณะ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
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1.  โครงกำร พัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
     สู่ไทยแลนด์ 4.0 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานบุคลากร 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 117 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

วิชาชีพโดยการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน    
-เชิงคุณภำพ 
      1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง  
     2.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2563 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 500,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  329,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง ในการบริหาร

และจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษท่ี 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 
2. เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2561 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร สีสันวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย) 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานบุคลากร 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดํารงสืบไป 
2.  เพ่ือแสดงความขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะตลอดปีพุทธศักราช 2563  
3.  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 117 คน    
-เชิงคุณภำพ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองความสําเร็จการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา  

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
6.  สถำนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 100,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    12,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
       1.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
       2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เฉลิมฉลองความสําเร็จการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านในเทศกาลปีใหม่ 
       3.   สร้างขวัญและกําลังใจที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่สู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดการอาชีวศึกษายกกําลังสอง TE2S  (พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน) 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานบุคลากร/อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้กาวทันเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
2.  เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน นักศึกษาได้มี

ประสิทธิภาพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกคน  

-เชิงคุณภำพ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนานักเรียนนักศึกษาได้เต็มศักยภาพ  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 23 ธันวาคม  2563 
6.  สถำนที่ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 50,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  43,198  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
2.  ผู้ รับผิดชอบโครงกำร งานบุคลากร/อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายการประกอบ
อาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี  

2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
ผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครผูู้ช่วย  จํานวน  13  คน  

-เชิงคุณภำพ 
  ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 7,190  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  7,190  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ครูผู้ช่วยมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อ

ภาระหน้าที่  
2.  ครูผู้ช่วยยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานทะเบียน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงแผนการเรียน ตลอดจนวิธีและเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผล  
2. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง กฎ ระเบียบ และการแต่งกายของสถานศึกษา   
3. เพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติ และปฏิบัติตัว ได้อย่างถูกต้อง  
4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวช.1  จํานวน  800  คน  
2. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวส.1 จํานวน  500  คน    

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในสาขางานที่ตนเองต้องการได้ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   78,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    81,225  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จํานวน 508 เล่ม นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 จํานวน 297 เล่ม  

ครู จํานวน 50 เล่ม รวม มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานทะเบียน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร  

2. เพื่อกําหนดแนวทางให้ได้นักเรียน นักศึกษา ตามเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ   
3. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

ให้สูงขึ้น  
4. เพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวะในด้านวิชาชีพในวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด  ให้รองรับ

ความต้องการของตลาดแรงงานด้านกําลังคนสายอาชีพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวช.1  จํานวน  720  คน  
2. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวส.1 จํานวน  390  คน    

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในสาขางานที่ตนเองต้องการได้ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   45,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน         0    บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวช.1 จํานวน  508  คน  
2. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ปวส.1 จํานวน  297  คน 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ผลิตสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานประชาสัมพันธ์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

มีสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ จํานวน  1  ชิ้น 
-เชิงคุณภำพ 

สถานศึกษามีสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  เมษายน-กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   20,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    18,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2565-2568 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวางแผนและงบประมาณ 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2565 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร พุทธศักราช 2565-2568 ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็น          
อัตลักษณ์ผู้เรียน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 130  คน มีส่วนร่วม 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-เชิงคุณภำพ 

ได้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2565 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565-2568 ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  27 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     3,600  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ได้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2565 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2565-2568  ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัต
ลักษณ์ผู้เรียน 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 

 
 
 
 

2) ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
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1.  โครงกำร ปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้วิทยาลัยมีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา   
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของวิทยาลัย  
4. เพื่อส่งเสริมและรองรับระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
-เชิงคุณภำพ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ  
เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  5 สิงหาคม 2564 – 27 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   15,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    14,060  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  วิทยาลัยฯ มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถเป็นช่องทางในการหาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนใน 

ทุกสาขาวิชาชีพ  
3.  สามารถเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลวิทยาลัย 

          4.  สามารถส่งเสริมและรองรับระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษาตาม
ประกันคุณภาพการศึกษา 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร Mini English Program 
(MEP) ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานความร่วมมือ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ   
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ  

ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP จํานวน 50 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษา จํานวน 16 คน วิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน รวม  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

ในสถานการณ์จริง  
3. นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม  
4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานความร่วมมือ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้กับนักเรียน นักศึกษา 
2.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา สนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ 
4.  เพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครูด้านภาษาอังกฤษ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

  นักศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. จํานวน 2,064 คน ได้เรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา 
-เชิงคุณภำพ 

  นักเรียน  นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,746,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    1,746,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
2.  นักเรียน  นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
3.  นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
4.  นักเรียน  นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม 
5.  นักเรียน  นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
6.  นักเรียน  นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร วัน Christmas ประจําปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานความร่วมมือ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สนใจใฝ่รู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน   20  คน  
นักเรียน นักศึกษา     จํานวน  439 คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบ 

อาชีพใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  25 ธันวาคม 2563 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    3,002  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานความร่วมมือ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ  

ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 50 คน  
2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 16 คน 
3.  วิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน รวม  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,400  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

สถานการณ์จริง  
3.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม  
4.  นักเรียน นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
5.  นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร Mini English Program 
(MEP) ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานความร่วมมือ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝ่รู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ   
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ  

ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP จํานวน 50 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษา จํานวน 16 คน วิทยากรภายนอก จํานวน 1 คน รวม  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ในสถานการณ์จริง  
3. นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม  
4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางนิลุบล  น้ําเงิน) 

                                             หัวหน้างานความร่วมมือ 
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1.  โครงกำร พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอน  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสวรรค์  งานวิจัยของครู 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
งานสร้างสวรรค์  งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 3.  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสวรรค์  งานวิจัยสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
       ครูผู้สอนทุกคนสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสวรรค์  งานวิจัย 
-เชิงคุณภำพ 
       งานวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีองค์ประกอบครอบคลุม

กระบวนการวิจัย มีเป้าประสงค์ มีการระบุปัญหา มีวิธีการดําเนินการ  มีการเก็บและบันทึกข้อมูล มีการ
วิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดําเนินการ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    1,950  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  งานวิจัยในชั้นเรียนของครูมีคุณภาพครอบคลุมตามกระบวนการวิจัย 
2.  ครูมีความรู้ ทักษะการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
3.  สามารถนํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสวรรค์  งานวิจัย  ของครู  ไปใช้ประโยชน์และ

เผยแพร่สู่สาธารณชนได ้
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจําปี 2564  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ในงานอาชีพ  

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  

3.  เพื่อคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา ในระดับสถานศึกษาเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติต่อไป   

4.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 35 โครงงาน เข้าร่วม 

การคัดเลือก ในระดับสถานศึกษา  
2.  มีจํานวนครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน  

-เชิงคุณภำพ 
โครงงานของนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ประเมินได้คะแนนร้อยละ 60 

ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80 % ของโครงงานที่เข้าร่วมการคัดเลือก 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  7 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   4,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   3,540  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลจากการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ได้ตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรต่อไปดังนี้  
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. จํานวน 5 ทีม คือ  
1. แผ่นเจลฆ่าเชื้อจากว่านหางจระเข้ รางวัล ชนะเลิศ  
2. ไดฟูกุกล้วย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือว่านหางจระเข้ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
4. สบู่เม็ดจากใบตําลึง รางวัล ชมเชย  
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ รางวัล ชมเชย  
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. จํานวน 4 ทีม คือ  
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรถนอมมือจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น รางวัล ชนะเลิศ  
2. แผ่นกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนและกากกาแฟ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  
3. ม่านลายไทย upcycling รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  
4. โคมไฟอโรม่า รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 



39 
 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระดับภาค และระดับชาติ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน   
2.  เพื่อนําผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนาผลงาน จํานวน 10 คน 
-เชิงคุณภำพ 

1.  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพได้มาตรฐานการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์  
2.  นักเรียน นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดทําผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน - ธันวาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 16,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  16,010  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคือผลงานต่อไปนี้   
1.  ระดับ ปวช. ผลงาน “แผ่นเจลฆ่าเชื้อจากว่านหางจระเข้”  
2.  ระดับ ปวส. ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรถนอมมือจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น” 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนดในการพัฒนา  
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
4. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ต่อหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพ่ือนําไปการรับรอง
คุณภาพ 

การศึกษา 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ผู้บริหาร   จํานวน   5  คน  
ครู    จํานวน 62  คน  
บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 13  คน  
นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 20  คน 

-เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
  3. สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อมีความ
พึงพอใจผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 
6.  สถำนที่ ห้องอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,935  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์       97.27 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้                          100.00 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้              84.00 
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ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 97.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา          100.00 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา                           100.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         100.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ                               100.00 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ                    100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                   100.00 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   100.00 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 

สรุป  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                    98.76 
          สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวเนื่องกับแผนธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ  
2. เพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 
 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่ต่ํากว่า  60  คน 
-เชิงคุณภำพ 
 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียน

ประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และร้าน Ropatta และ  ร้าน A’10’s Style จังหวัดชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   225,000       บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    224,993.65  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน  
3.  นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  และสําเร็จ

การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้  
4.  มีการนําสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จัดทําแฟ้มประวัติประจําตัวผู้เรียน ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานครูที่ปรึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  
โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  

2.  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมกําลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร  
และการบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน โดยการลดการออกกลางคันของผู้เรียนให้ได้ร้อยละ 5 ของจํานวน 

ผู้เรียนที่ออกกลางคันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-เชิงคุณภำพ 

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างมี 
ส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ สถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 17,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  16,690  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ทศวรรษ 
ที่ 2 โดยการลดจํานวนการออกกลางคันของผู้เรียน  
 2.  สามารถเพ่ิมกําลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร  และ           
การบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง  
 3.  วิทยาลัยฯ มีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็น 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 

3) ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
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1.  โครงกำร Day Camp และประดับแถบสี 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ในการทํากิจกรรม   
 2.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกสร้างจิตพิสัยและพฤติกรรมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้กับลูกเสือ 
 3.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยของลูกเสือ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
 1.  ผู้กํากับลูกเสือ  จํานวน    22  คน 
 2.  ลูกเสือวิสามัญ  จํานวน  600  คน 
-เชิงคุณภำพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเตรียมลูกเสือวิสามัญได้ทํากิจกรรมลูกเสือร่วมกัน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 24 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 17,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  13,595  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ลูกเสือวิสามัญ ผู้กํากับ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม  
2.  ลูกเสือวิสามัญมีจิตสํานึก สร้างจิตพิสัยและพฤติกรรมรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
3.  ลูกเสือวิสามัญได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยของลูกเสือจากแหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้น  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร  วิษณุเกมส์ต้านภัยยาเสพติด (การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านต้านภัยยาเสพติดในรูปแบบ)ออนไลน์ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
2.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้กฎกติกาการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 288  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีน้ําใจนักกีฬา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 60,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน         0  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.  นักเรียน นักศึกษารู้กฎ กติกาการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการกิจกรรมชมรมวิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยประจําปีการศึกษา 2564 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 46  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่ตอบสนองนโยบาย  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  1 มิถุนายน 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  10,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,120  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
คณะกรรมการชุดใหม่เข้าใจในการจัดทําโครงการและทราบนโยบายการจัดกิจกรรม  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิชาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีหัวข้อโครงการวิชาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียน   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเขียนโครงการวิชาชีพได้  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโครงการวิชาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียน  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  229  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนโครงการวิชาชีพ 
อาชีพในอนาคตได้ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,160  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    1,160  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษามีหัวข้อโครงการวิชาชีพและสามารถเขียนโครงการวิชาชีพได้  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชมรมวิชำชีพ 
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1.  โครงกำร สานสัมพันธ์น้องพ่ีบัญชี สวัสดีปีใหม่ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสามัคคี   
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง   
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานให้ดํารงอยู่สืบไป  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  485  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.00 – 15.00 น 
6.  สถำนที่ ณ หน้าแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   7,560  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    7,560  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูป 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพ   
2.  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน  35  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  2 มีนาคม พ.ศ.2564 
6.  สถำนที่ ณ อาคาร 8 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   6,620  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    6,540  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะกระบวนการหรือเจตคติ และคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจัดกิจกรรมสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  229  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตฐานวิชาชีพ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
6.  สถำนที่ ณ อาคาร 8 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   5,460  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    5,460  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ประกวดโครงการวิชาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอผลงาน  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป มีแนวความคิดในการจัดทําโครงการวิชาชีพ  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  228  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาไดน้ําความรู้ในวิชาชีพไปจัดทําโครงการวิชาชีพ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
6.  สถำนที่ ณ อาคาร 8 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   8,950  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    8,950  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทําโครงการวิชาชีพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เสริมสร้างประชาธิปไตยใส่ใจเลือกผู้นํา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย   
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจการทํางานเป็นหมู่คณะสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
คณะครูเเผนกวิชาการบัญชี จํานวน 10 คน  
นักเรียน ปวช.1  จํานวน 129 คน  นักเรียน ปวช.2 จํานวน 115 คน  
นักเรียน ปวส.1  จํานวน 91 คน   นักเรียน ปวส.2 จํานวน 94 คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระบอบประชาธิปไตย 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  7 กรกฎาคม 2564  
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    1,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักขั้นตอนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองเเละสังคม มีความเข้าใจการทํางานเป็นหมู่คณะเเละสามารถเเสดงความคิดเห็น
เเละยอมรับฟังผู้อ่ืน 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร สร้างเสริมความรู้การออม 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการวางเเผนในการใช้จ่ายเงิน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ใช้เงินอย่างถูกวิธี  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แเละห่างไกลยาเสพติด 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

คณะครูเเผนกวิชาการบัญชี จํานวน 10 คน  
นักเรียน ปวช.1  จํานวน 129 คน  นักเรียน ปวช.2 จํานวน 115 คน  
นักเรียน ปวส.1  จํานวน 91 คน   นักเรียน ปวส.2 จํานวน 94 คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
6.  สถำนที่ ออนไลน์ 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    3,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักวางเเผนในการใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยใน

การใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธีเเละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เเละห่างไกลยาเสพติด 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Big Cleanning For Home 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทําความสะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์   
2.  เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา   
3.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน การสอนที่ดีและมีคุณภาพ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

คณะครูเเผนกวิชาการบัญชี จํานวน 10 คน  
นักเรียน ปวช.1  จํานวน 129 คน  นักเรียน ปวช.2 จํานวน 115 คน  
นักเรียน ปวส.1  จํานวน 91 คน   นักเรียน ปวส.2 จํานวน 94 คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในบ้านพักของตนเอง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
6.  สถำนที ่ ออนไลน์ 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   23,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    23,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความ

สะอาดและปรับสภาพภูมิทัศน์ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ระเบียบวินัยสร้างได้ เริ่มที่ตัวเรา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการบัญชี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี มีระเบียบวินัย ในการใช้ชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
คณะครูเเผนกวิชาการบัญชี จํานวน 10 คน  
นักเรียน ปวช.1  จํานวน 129  คน  นักเรียน ปวช.2 จํานวน 115  คน  
นักเรียน ปวส.1  จํานวน   91  คน  นักเรียน ปวส.2 จํานวน   94  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
6.  สถำนที่ ออนไลน์ 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปีการศึกษา 2/2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและยกระดับฝีมือของ สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์  
2.  เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ  
3.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับหนังสือรับรองการผ่านการทอดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักศึกษา จํานวน  67  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  18 มกราคม 2564 เวลา 13:00-16:00 
6.  สถำนที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232,331-332 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    5,250  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 62 คน 92.53% 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลขานุการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ ประจําปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
2.  เพื่อนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  
3.  ฝึกความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผู้นํา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  74  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและ
ประกอบ 

อาชีพในอนาคตได้ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00-15:00 
6.  สถำนที่ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   5,100  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    5,100  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 100 และ ได้รับความรู้จากวิทยากรไปใช้ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพ่ี 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  
2.  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และลดความรุนแรงภายในสถาบัน   
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความเคารพครูบาอาจารย์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
4.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 160 คน    
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีความรักความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
รักเคารพคณะครู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   4,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และลดความรุนแรงภายในสถาบัน  
3.  นักเรียน นักศึกษามีความเคารพครูบาอาจารย์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร สร้างจิตสํานึกการกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
3.  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความรัก ความสามัคคีและการทํางานเป็นทีม 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  160  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 6 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อแผนก

วิชาการเลขานุการ  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลขานุการเรียนรู้วิถีพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การทําน้ํายาล้างจาน  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน  160  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 6 ส.ค.2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การทําน้ํายาล้างจาน น้ํายาซักผ้า  
3.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



63 
 

1.  โครงกำร ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น รู้จักการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ   
2.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษานําความรู้และความสามารถทางสาขาวิชาชีพมาประยุกต์ใชใ้นชีวิต

จริง  
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ

ต่อไป 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 233  คน 

-เชิงคุณภำพ 
ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะเขียนแผนธุรกิจระดับ อศจ. 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 2  มีนาคม 2564 
6.  สถำนที ่ ห้องสัมมนาแผนกวิชาการตลาด 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    5,160  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     5,160  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น รู้จักการแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ  
2.  นักเรียน นักศึกษานําความรู้และความสามารถทางสาขาวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
3.  นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การหารายได้ระหว่างเรียน By Marketing 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน  
2.  เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแบ่งเบาภาระของครอบครัว 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 233  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  เดือนมกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564 
6.  สถำนที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     1,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณของการ

เป็นนักขาย 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษา ปี2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออก
ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู  

2.  เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเพ่ือน ครูและสถาบัน   
3.  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียน นักศึกษาจะจบการศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จํานวน 101  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 5 เมษายน 2564 
6.  สถำนที ่ ห้องประชุมพุทธรักษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    6,875  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     6,875  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาแสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพ่ือนและแสดงออกด้าน

ความกตัญญูกตเวทีต่อครู  
2.  นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและ 

สถาบัน 
3.  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนจะจบการศึกษา 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ชมรมวิชาชีพการตลาด ประจําปีการศึกษา 2565 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้หน้าที่หลักของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่นักเรียน  

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดค่านิยมที่ดี 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 207 คน คณะครู จํานวน 7 คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
6.  สถำนที ่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน      790  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน       790  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้คัดเลือกคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด สังกัดองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
2.  นักเรียน นักศึกษารู้หน้าที่หลักของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
3.  นักเรียน นักศึกษามีค่านิยมที่ดี 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปรับปรุงห้องชมรมวิชาชีพการตลาด 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปรับปรุงสภาพห้องชมรมวิชาชีพการตลาดในการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน  
ชมรมดีเด่น  

2.  เพื่อให้ห้องชมรมวิชาชีพมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา   
3.  เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ห้องชมรมวิชาชีพ จํานวน 1 ห้อง 
-เชิงคุณภำพ 

ห้องชมรมวิชาชีพมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   5,810  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    5,710  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ห้องชมรมวิชาชีพมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น  
2.  ห้องชมรมวิชาชีพมีสภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้  
3.  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การตลาดสร้างสรรค์สู่วัน Display 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพในอนาคต
ได้ 3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 207 คน คณะครู จํานวน 7 คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีทักษะการจัดแสดงสินค้า 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   6,120  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    5,020  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้นําประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ   
3.  นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ส้นชิดเส้น  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการตลาด 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาพฤติกรรมของตนเอง ให้มีความเป็นระเบียบวินัย   
2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองทีต้องปฏิบัติในการที่อยู่กับผู้คนหมู่

มาก  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมที่ดีงามในจิตใจ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 207 คน คณะครู จํานวน 7 คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564 
6.  สถำนที ่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน      930  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน       840  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้มีความเป็นระเบียบวินัย   
2.  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติในการที่อยู่ร่วมกับผู้คนหมู่มาก  
3.  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมที่ดีงามในจิตใจ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เรียนรู้วิถีตามคําสอนพ่อ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง  

2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  คณะครู     จํานวน   12  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  606  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 21 ธนัวาคม 2563 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     4,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      4,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

อย่างถูกต้อง  
2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Fantasy Recycle for DBT 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการรณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนกับนักเรียน นักศึกษา  
2.  เพื่อส่งเสริมการสร้างกิจกรรมระหว่างนักเรียน นักศึกษา ให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1.  คณะครู จํานวน 11 คน  
2.  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 606 คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และมีความตระหนักในการช่วยลดภาวะโลก

ร้อน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
6.  สถำนที่ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      2,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ช่วยรณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนกับนักเรียน นักศึกษา  
2.  นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงในสิ่งที่ถูกต้อง  
3.  นักเรียน นักศึกษาสามารถออกชุดแฟชั่นรีไซเคิลได้  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
1.  โครงกำร เด็กคอมรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1.  คณะครู     จํานวน   11  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  606  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 11 มกราคม 2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      3,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้ทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์   
3.  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Computer Project 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าและทดลองหรือวิจัยด้านวิชาชีพ  
2.  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่ทํา   
3.  เพื่อนําประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและเป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม   
4.  เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เรียน  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1.  คณะครู     จํานวน   11  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  606  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 1 มีนาคม 2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     2,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      2,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ค้นคว้าและทดลองหรือวิจัยด้านวิชาชีพ   
2.  ได้กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่ทํา   
3.  ได้นําประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและเป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม   
4.  ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เรียน  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปัจฉิมผู้สําเร็จการศึกษาสานสัมพันธ์น้องพี่สีฟ้า 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่รุ่นต่อไป  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียน  
3.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน นักศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1.  คณะครู     จํานวน   11  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  606  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    12,050  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     12,050  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้สร้างสานสัมพันธ์พ่ีน้อง มีความรักความสามัคคีและเพ่ือเป็นการพัฒนา

บุคลิกภาพสู่สังคม เป็นบัณฑิตให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เด็กคอมร่วมใจเลือกตั้งผู้นําตามประชาธิปไตย 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญ  
การเลือกตั้ง  

2.  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึก แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียน นักศึกษา   
3.  เพื่อกระตุ้นให้กับนักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 

ทั้งใน สถานศึกษาและในสังคม  
4.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  

ประจําปีการศึกษา 2565 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 602  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  8 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลือกตั้งและเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยและมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติตนตามหลักการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จากใจพ่ีสู่ใจน้อง 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้น้องใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง   
3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 80  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    2,850  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     2,850  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ซึ่ง

ส่งผลให้นักเรียน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รู้ทั้งผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีมากขึ้น 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาศักยภาพทักษะ Mini English Program 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อฝึกทักษะด้านการฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน  
2.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่

หลักสูตร Mini English Program  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 80  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษการฟัง พูด อ่าน เขียน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    3,400  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     3,400  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษมากขึ้น  
2.  ผู้เรียนกล้าแสดงออก  
3.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีพร้อมผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตร Mini 

English Program 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร HT Telent 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถทักษะในสาขาวิชาชีพ   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าแสดงออก 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 220  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพในสาขาของตนเอง 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่   28  ธันวาคม  2563 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Big cleaning day 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการรักษาความสะอาด  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 220  คน 
-เชิงคุณภำพ 

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการรักษาความสะอาดและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    1,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและบริเวณโดยรอบมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ทําให้

คุณภาพและบรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Personality of Department 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี  
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของบุคลิกภาพ 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 220  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีขึ้น 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร HT แต่งแต้มเติมฝัน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา   
2.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความรักความภูมิใจในสถาบันการศึกษา  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 220  คน 
-เชิงคุณภำพ 

ครูและนักเรียน นักศึกษามีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่   31  มีนาคม  2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   8,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    8,500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ  
2.  นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการโรงแรมฯ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้รักในระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างภาวะผู้นํา 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 163  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  600  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   600  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ได้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

1.  โครงกำร HT communicate skill 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.      เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2.      เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
3.      เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 130  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  26 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,640  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   2,140  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันได้ 
          2.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร HT Personality Development 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษามากยิ่งขึ้น และสามารถนําไป
ประกอบ 

อาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและนักเรียน นักศึกษา  จํานวน 130  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  27 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,640  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,140  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1. นักเรียน นักศึกษารับการอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทั้งแก้ไขจุดด้อยที่มีผลต่อการ

พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  
2. นักเรียน นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับ 

ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อองค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร HT Talent 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 136  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะในวิชาชีพของตนเอง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  23 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,560  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   2,060  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนการติดต่อสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันได้ 
          2.  นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจในตนเอง 

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร Professional Guide 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้นําการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและนักเรียน นักศึกษา  จํานวน 130  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการบริการและมัคคุเทศก์ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  30 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   2,640  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,140  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้นําการท่องเที่ยวที่ดี มีความรัก ความหวงแหนใน

ทรัพยากรท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ผู้นําดี ชมรมเด่น ด้วยกิจกรรม 5 ส 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการรู้จักการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
กิจกรรม 5 ส.  

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการมีการสร้างเสริมบุคลิกภาพ และภาวะการเป็น
ผู้นํา 3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการนํากระบวนการ PDCA ไปปรับใช้การทํางาน
ของตนเอง  
4.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการมีห้องสํานักงานในการดําเนินงานที่เป็นสัดส่วน

และเตรียมรองรับการประเมินชมรมดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2563 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 120  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม  

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,750  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   2,750  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
2.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผู้นํา 
3.  ห้องสํานักงานของชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ส่งเสริมบุคลิกภาพการบริการ และมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและมารยาทการรับประทานอาหารทาง
สังคม  

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีบุคลิกภาพการให้บริการด้านอาหารที่ถูกต้องตามหลักแบบ
สากล  

3.  เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพการให้บริการและมารยาทการรับประทานอาหารทาง
สังคมไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนและในโอกาสต่างๆ  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 105  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การบริการและมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ระหว่างวันที่  15-19  มีนาคม 2564 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  6,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   6,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและมารยาทการรับประทานอาหารทางสังคม  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้มีบุคลิกภาพการให้บริการด้านอาหารที่ถูกต้องตามหลักแบบสากล   

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปัจฉิมนิเทศผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียน  
2.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ  
4.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน นักศึกษา 
5.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัย 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 105  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  กุมภาพันธ์ 2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   1,015  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการแนะแนวอาชีพให้กับ

นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ  
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



90 
 

1.  โครงกำร สถานศึกษาคุณธรรม สู่การพัฒนาวินัยใส่ใจความรับผิดชอบ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักทําความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง   
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนได้   
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยและมีความเสียสละต่อประโยชน์

ส่วนรวม 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 145  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีวินัย และความรับผิดชอบมากข้ึน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   500  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีสัมมาคารวะ รู้จักทําความเคารพและรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง  
2.  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบไม่เอารัดเอาเปรียบและรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน   
3.  นักเรียน นักศึกษารู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยและมีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม 

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง  
2.  เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึก แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียน นักศึกษา  
3.  เพื่อกระตุ้นให้กับนักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม

ประชาธิปไตยทั้งใน สถานศึกษาและในสังคม  
4.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานชมรมวิชาชีพอาหารและ

โภชนาการ ประจําปีการศึกษา 2565  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 145  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน    600  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     611  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง  
2.  นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึก แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย  
3.  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งใน  

สถานศึกษาและในสังคม  
4.  ได้ตัวแทนคณะกรรมการดําเนินงานชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ประจําปีการศึกษา 

2565  
 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เปิดกว้างสร้างรายได้ สู่เชฟอาชีวยกกําลัง 2 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือการทําอาหาร ให้ทันสมัย และมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้น  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาหาร  
3.  เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจในการประกอบอาชีพ

เชฟ หรือธุรกิจร้านอาหาร เป็นการ ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างอาชีพเชฟ ให้ยกระดับทันกับยุค
ปัจจุบัน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 80  คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในสาขางานอาหาร 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 23 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  4,300  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   4,300  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพทักษะฝีมือการทําอาหาร ให้ทันสมัย และมีความโมเดิร์นมาก

ยิ่งขึ้น สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
2.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาหาร  

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร R-Cheewa Young Chef Rising Star 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขางานอาหาร และรักในการทํางานสายอาชีพเชฟ   
2.  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   
3.  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเมนูอาหารแบบตะวันตก   
4.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครู และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 84  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในสาขางานอาหาร การจัดเมนูอาหารแบบตะวันตก 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 6 - 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
6.  สถำนที่ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  4,250  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   4,250  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาทีทักษะวิชาชีพในสาขางานอาหาร และรักในการทํางานสายอาชีพเชฟ   
2.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการทํางานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
3.  นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเมนูอาหารแบบตะวันตก  
4.  นักเรียน นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                 
บดินทรเทพยวรางกูร 
 2.  เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ         
บดินทรเทพยวรางกูร 
 3.   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ 
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
  1.  นักเรียน นักศึกษา     จํานวน    2,000  คน 
  2.  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน      123  คน 

-เชิงคุณภำพ 
  นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและร่วมถวายสดุดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการตระหนักและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  27 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 4,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  4,490  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  

2.  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 3.  นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตา
ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เชิดชูเกียรติคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้จักการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 3.  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
 4.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติ
หน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
  1.  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  15  คน 
  2.  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  จํานวน  56  คน 

-เชิงคุณภำพ 
  นักเรียน  นักศึกษาเข้าใจและรู้จักการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และได้เห็น
แบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 23 มีนาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  3,950  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  สร้างต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 2.  นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้จักการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 3.  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ 
 4.  นักเรียน นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่จน 
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในด้าน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 2.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับ อศจ. 

 3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ,การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
  1.  คณะครู ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   จํานวน 15  คน 
  2.  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  จํานวน 80  คน 
  3.  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ  จํานวน 20  คน 

-เชิงคุณภำพ 
  ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐานในระดับ อศจ. 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ธันวาคม  2563 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 
-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  6,680  บาท 
8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
 2.  ไดต้ัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐานในระดับ อศจ. 
 3.  นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เตรียมความ พร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินและนิเทศองค์การมาตรฐานดีเด่น  
  2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามหมวด แผนงาน
โครงการของกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
  1.  คณะผู้บริหาร ครู   จํานวน   20  คน 
  2.  คณะกรรมการประเมิน  จํานวน    6   คน 
  3.  นักเรียน  นักศึกษา     จํานวน   60  คน 

-เชิงคุณภำพ 
  นักเรียน  นักศึกษาเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ       
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการทราบถึงระดับสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตาม
หมวดแผนงานในโครงการของทุกกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ธันวาคม  2563 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 30,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  27,196  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้เข้ารับการ

ประเมินและผ่านการประเมิน 
2.  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทคณะ

องค์การอย่างแท้จริง 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารู้แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย 
2.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 203  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีน้ําใจนักกีฬา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  12 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   2,470  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษารู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
2.  นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยสามารถปฏิบัติ

ตนตามหลักการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เฉลิมพระพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างระหว่างแม่กับลูกและนักเรียน นักศึกษาได้รําลึกถึงพระคุณแม่ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,155  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในพระคุณแม่ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  12 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ จังหวัดชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  4,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   3,250  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาร่วมกันถวายพระราชสดุดีแด่สมเด็จ               

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นการปลุกจิตสํานึกในพระคุณแม่ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร วันวชิราวุธ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญรําลึกถึงพระบาทสมเด็จหระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดา
แห่งการลูกเสือไทย 
 2.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและประสานสัมพันธ์ทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 3   เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้อที่ 1  ข้อท่ี 2 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
  1.  ลูกเสือวิสามัญ     จํานวน   36  คน 
  2.  ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือวิสามัญ    จํานวน    4  คน 

-เชิงคุณภำพ 
  ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวันสําคัญของกิจการลูกเสือไทยเป็นอย่างดี 
และมี ความสํานึกในหน้าที่ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากยิ่งข้ึน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤศจิกายน  2563 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  2,700  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  เตรียมลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติกิจกรรมถวายราชสดุดี 
 2.  ลูกเสือวิสามัญมีความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน 
 3.  ลูกเสือวิสามัญรําลึกถึงพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรับผิดชอบทิ้งขยะถูกระบบ  สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
 2.  เพื่อพัฒนาจัดระเบียบห้องเรียน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
   1.  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน    122  คน 
   2.  นักเรียน นักศึกษา    จํานวน  2,000  คน 

-เชิงคุณภำพ 
      นักเรียน  นักศึกษา มีความรับผิดชอบทิ้งขยะถูกระบบ  สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าให้กับ

ห้องเรียน แผนกวิชาและวิทยาลัยฯ และสามารถน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 800  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน     0  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 วิทยาลัยฯ  มีความสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และมีการจัดการขยะที่เป็นระบบ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร สวนพฤกษศาสตร์ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์หัวข้อพืช  
2.  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  
3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พืช 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,160  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พืช 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  30 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  6,570  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   6,570  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้คุณค่าของการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ท้องถิ่น 
2.  นักเรียน นักศึกษาไดต้ระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีอยู่อย่างแพร่หลาย 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร อาชีวะร่วมใจสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  นักเรียน นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดี  
2.  นักเรียน นักศึกษาได้จะหนกัและเห็นความสําคัญร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,155  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีได้สืบทอดประเพณีทางศาสนา 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  23 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ จังหวัดชมุพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   5,140  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดี 
2.  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้พิธีทางศาสนา 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ไหว้ครู 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู 
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 200  คน 
-เชิงคุณภำพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู 
กตเวทีต่อครู 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 45,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  37,320  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู 
2.  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมต่อครูอาจารย์ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่า  ความงดงามในภาษาและวรรณคดีของชาติ 
 2.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ระลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่ 
 3.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

4.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาตระหนักและเห็นโทษภัยของยาเสพติดอีกด้วย 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จํานวน    122  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา    จํานวน  2,000  คน 

-เชิงคุณภำพ 
   นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และ 

วันต่อต้านยาเสพติดและได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  1,200  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  นักเรียน  นักศึกษานําเสนอความรู้ ความคิดด้านวรรณคดีไทยต่อชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.  นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ในด้านผลงานและตัวกวีบรมครูกลอนสุนทรภู่ 
 3.  นักเรียน  นักศึกษามีความภูมิใจและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ลูกเสือช่อสะอาด 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนลูกเสือวิสามัญมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยของชาติ  
2.  เพื่อให้นักเรียนลูกเสือวิสามัญมีจิตสาธารณะช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมให้สันติ  

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา จํานวน 53  คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดภาคเรียนที่1/2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  5,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   4,850  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียนมีทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
2.  สร้างนิสัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร R-Chewa Challenge 2021 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาได้ออกกําลังกายให้เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 288  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้ออกกําลังกาย 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน         0  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษาได้ออกกําลังกายเพ่ือที่จะไม่ให้พ่ึงพาสิ่งเสพติดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

สุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร จิตอาสาปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน  117  คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,000  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ภายในวิทยาลัยฯ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 
6.  สถำนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   3,826  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    2,997  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์ 

พัฒนา และทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรให้มีความสะอาด ปลอดภัย 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ลูกเสือจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิตการปฐมพยาบาล 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมให้ความสําคัญของการปฐมพยาบาล 
2.  เพ่ือให้ลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินอาการเบื้องต้นและสามารถทําการปฐม

พยาบาลผู้บาดเจ็บได้ 
3.  เพื่อให้ลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้ตามหลักการ

ปฐมพยาบาล และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับตนเอง และผู้อื่นได้ 
4.  เป้ำหมำย  

-เชิงปริมำณ 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน  10  คน 
2.  ลูกเสือจิตอาสา จํานวน  508   คน 

-เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือจิตอาสานําความรู้ที่รับไปถ่ายทอดไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร  

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   800  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    600  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ลูกเสือจิตอาสามีความรู้ ความสามารถใช้ทักษะการปฐมพยาบาลบุคคลเบื้องต้น รู้ขั้นตอน

และการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี  สามารถทําการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้                          
ทันสถานการณ ์

2.  ลูกเสือจิตอาสาสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดีต่อ
การให้ความช่วยเหลือบุคคลในเบื้องต้น และมีจิตอาสาเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
 9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร แนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจในการเข้าใจในการเรียนระบบอาชวีศกึษา  
2.  เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียน การสอนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
3.  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เกิดความเข้าใจในศักยภาพความสามารถของตนเอง  

และสามารถเลือกสาขาได้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

และตอนปลาย จังหวัดชุมพร จํานวน 90 โรงเรียน 
-เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร  มีจํานวนปริมาณ

เพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมาย  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  25 ธันวาคม 2563 - 1 มีนาคม  2564 
6.  สถำนที่ สถานศึกษาระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 20,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  12,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ผู้เรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสาขา 

อาชีพและสามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและศักยภาพของตนเอง   
2.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเลือกเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร   

มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูล นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา  
2.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น   
3.  เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของ  

สถานศึกษา 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2564 จํานวน 723 
คน  

ได้อย่างน้อย 80 % 
-เชิงคุณภำพ 

มีระบบฐานข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา ประเมินผลการมีงานทํา และไม่มีงานทําของ 
ผู้สําเร็จการศึกษา และนํามาใช้ในการวางแผนกระบวนการเรียนการสอน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  2,055  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ได้ทราบข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  
2.  ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น  
3.  ได้รับข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ  

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและระเบียบ

ปฏิบัติของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
3.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียน ระดับ ปวช.1 จํานวน 560 คน  
2.  นักเรียน ระดับ ปวส.1 จํานวน 420 คน  

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากต่อการจัดโครงการ   

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน     50,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน             0  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าใจแนวทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
2.  นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่วิทยาลัยฯ กําหนด  
3.  นักเรียน นักศึกษามีความเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
4.  นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร มอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินสามารถศึกษาได้จน
จบหลักสูตร  

2.  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน นักศึกษาด้านการเงินในรูปเงินทุนฉุกเฉิน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้อย่างน้อย  

300,000 บาท จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาประมาณ 100 คน 
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา หรือเงินยืมฉุกเฉิน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  29 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 10,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  10,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินตามจํานวนทุนที่จัดหาได้   
2.  สามารถช่วยลดปัญหาของนักเรียนด้านพฤติกรรม ด้านการเงิน และปัญหาการออกกลางคัน 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สําหรับสําหรับการปฏิบัติงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาประมาณ 100 คน 

-เชิงคุณภำพ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  2,862  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร อาชีวะต้านภัยยาเสพติด เด็กทํา ผู้ใหญ่หนุน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 2,038  คน 

-เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่ 24 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 20,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  20,000  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างกระเเส ค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง

จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
ผลต่อประชาชน  

1.  ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนรู้วิธีการใช้และการดูแลรักษา และพัฒนาทักษะ 
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบํารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อ
ลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน  

2.  เพ่ือยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวบรวมกลุ่มช่างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความ
ยั่งยืน  

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา  
สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต ของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น   

4.  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ 
อาชีพและเครื่องมือ อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน   

5.  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ  
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
ผลต่อนักเรียน นักศึกษา  

1.  เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฏิบัติงาน  
ในชุมชน  

2.  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ   
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  

1.  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งาน 
ของเครื่องใช้ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารงชีวิตประจําวัน   

2.  ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า  

3.  ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง  
ซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 
1.  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 1 ศูนย์  
2.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับพัฒนาทักษะให้มีสมรรณนะในงานอาชีพ/จิตอาสา 32 คน/ศูนย์  
3.  ประชาชนได้รับการสร้างและพัฒนาอาชีพ 150 คน/ศูนย์  
4.  สร้างอาชีพใหม่ จํานวน 2 อาชีพ/ศูนย์  
5.  เป้าหมายการซ่อม 50 คน/ศูนย์  
6.  ช่างชุมชน 2 คน/ศูนย์  
7.  ครูท้องถิ่น 2 คน/ศูนย์  
8.  ครู 4 คน/ศูนย์  
9.  หมู่บ้านที่รับบริการ จํานวน 2 หมู่บ้าน/ศูนย์ 
-เชิงคุณภำพ 
1.  ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center 

Thailand 4.0) และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดีขึ้นไป   
2. ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated 

Leaning : WIL) สร้างจิตอาสานําวิชาชีพบริการวิชาชีพชุมชน  
3.  นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers) นําวิชาชีพไปบริการชุมชน  
4.  รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม  
5.  สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้การเป็นผู้ประกอบการ  
6.  ช่างชุมชนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างอาชีพ  
7.  ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม เพ่ือขยายโอกาสในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐาน

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  
8. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่ 26-27 มิถุนายน และ 3-4 , 10-11 กรกฎาคม 2564 
6.  สถำนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 232,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  231,990  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 1 ศูนย์  
2.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับพัฒนาทักษะให้มีสมรรณนะในงานอาชีพ/จิตอาสา 32 คน/ศูนย์  
3.  ประชาชนได้รับการสร้างและพัฒนาอาชีพ 150 คน/ศูนย์  
4.  สร้างอาชีพใหม่ จํานวน 2 อาชีพ/ศูนย์  
5.  เป้าหมายการซ่อม 50 คน/ศูนย์  
6.  ช่างชุมชน 2 คน/ศูนย์  
7.  ครูท้องถิ่น 2 คน/ศูนย์  
8.  ครู 4 คน/ศูนย์  
9.  หมู่บ้านที่รับบริการ จํานวน 2 หมู่บ้าน/ศูนย์ 
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9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การบริการวิชาการและวิชาชีพของแผนกวิชา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร โครงการพิเศษและการบริการชุมชนและแผนกวิชา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2.  เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
 3.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการบริการ  สร้างความสามัคคี ฝึกการทํางานเป็นทีม และสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีกับวิทยาลัยฯ 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
ครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา  จํานวน  200  คน 

-เชิงคุณภำพ 
 นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการ/วิชาชีพตามศักยภาพของแผนกวิชาตนเอง 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ สถานศึกษาในจังหวัดชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 20,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      0    บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  หน่วยงานที่รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาการ/วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร        
2.  นักเรียน  นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาการ/วิชาชีพตามศักยภาพของแผนกวิชาตนเอง 
3.  นักเรียน  นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในการบริการที่ด ี

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร สวดทํานองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม) 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ซาบซึ้งและศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันสําคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 

2.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศาสนาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้ช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 
4.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกสมาธิและมีจิตใจที่เป็นกุศล  
5.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบไป 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จํานวน   2,000  คน  
-เชิงคุณภำพ 

นักเรียน  นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศาสนาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      450  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของศาสนา  

9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) ฝ่ำยวิชำกำร 
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1.  โครงกำร พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระดับภาค และระดับชาติ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
2.  เพื่อนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด 

ในระดับต่างๆ 
 3.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 
 4.  เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงาน 
2.  มีจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับภาค  

ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน  
3.  มีจํานวนครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมพัฒนาผลงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 15 คน  

-เชิงคุณภำพ 
1.  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ตามเกณฑ์การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
2.  นักเรียน นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของคนรุ่นใหม่ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม – กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 96,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  95,925  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในการประดิษฐ์คิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2.  นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทํา กล้า

แสดงออกในทางวิชาการ ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ 
3.  นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.  ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จํานวน 4 ชิ้น ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน  
ได้แก่ 1) เเจลแอลกอฮอล์สูตรถนอมมือผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น 2) คุกกี้กระชายขาวต้านโควิด 
3) ผลิตภัณฑ์เครื่องสานจากผิวทางปาล์ม และ 4) ลาซานญ่าจากแป้งทุเรียน 
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9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร  ธนาคารเจลแอลกอฮอล์  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสําหรับเติมในธนาคารเจลแอลกอฮอล์สําหรับให้บริการแก่
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และผู้ที่มาติดต่อราชการ 

2.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาตามมาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1) มีธนาคารเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือเป็นจุดบริการในสถานศึกษาจํานวน 1 จุดบริการ  
2) มีผลผลิตเจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 100 ลิตร  

-เชิงคุณภำพ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

มีความพึงพอใจต่อธนาคารเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมืออยู่ในระดับมาก  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   40,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    38,031  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  มีปริมาณเจลแอลกอฮอล์ จํานวน 150 ลิตร  
2.  สถานศึกษามีโครงการการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีคุณภาพ  
3.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโควิด 19 เมื่ออยู่ในสถานศึกษา  
4.  สถานศึกษามีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
5.  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการผลิตเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์  

ใช้ในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได้ 
9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร อบรมการดําเนินงาน 5 องค์ประกอบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื ่อขับเคลื ่อนการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ภายใต้กรอบการดําเนินงาน และ กิจกรรมของอพ.สธ. ใน 3 กรอบ กิจกรรม  

2.  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  
4.  เปำ้หมำย 

-เชิงปริมำณ 
ผู้บริหารและคณะครูแกนนําประจําแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จํานวน  25 คน 

-เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหาร และครูแกนนํามีจิตสํานึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   23 สิงหาคม 2564 -30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   500  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    450  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ผู้บริหารและคณะครูแกนนํามีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ  

9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร เรียนรู้ธรรมศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอันมีผลต่อความเจริญต่อสถานบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองดีและมีคุณธรรม 
 3.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกับให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมายและนําไปสู่ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 
 4.  เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการ
จัดการเรียน การสอนและการสอบธรรมศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน  2,000  คน 

-เชิงคุณภำพ 
 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองดีและมีคุณธรรม 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   วันที่ 5  มีนาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      750  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้หลักพุทธธรรมอย่างถูกต้อง สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือ
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอน  
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

-เชิงคุณภำพ 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือเรียน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   1,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน        0   บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ได้รายการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล  

9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ 
ประจําปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนและแผนกวิชา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 2.  เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับภาคและหน่วยงานอื่น 
 3.  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
 4.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะ และขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษา   จํานวน  20  คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 

-เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน 
2.  นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ระดับ อศจ.ชุมพร 2 มีนาคม 2564 
    ระดับภาคใต้ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
6.  สถำนที่ ระดับ อศจ.ชุมพร ระดับภาค อศจ.นครศรีธรรมราช 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน   80,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน    21,415  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.  นักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาชีพมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.  นักเรียน นักศึกษา มีความเชื่อมมั่นในการนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
 3.  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา มีโอกาสได้เป็นตัวแทน 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและหน่วยงานอื่นๆ 
9. ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร นิเทศการเรียนการสอน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในด้านการสอน  

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ และปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน   
3. เพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติการสอน  
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

ครู   จํานวน  74  คน  
-เชิงคุณภำพ 

ครใูนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและสามารถนํา 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการมาพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
6.  สถำนที่ ระบบออนไลน์  Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   1,995  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

  2.  ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการ และพัฒนาผู้เรียน 
 3.  ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอน 
 4. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับ               
ความต้องการของสถานประกอบได้ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวัดผลและประเมินผล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  
2. เพื่อนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ไปใช้ในการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน   
4. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน ปวช.3 จํานวน 380 คน 
-เชิงคุณภำพ 

  นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. 3 มีความตระหนักถึงการสอบ V-NET  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่  4 เมษายน 2564 
6.  สถำนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน      0    บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.  นักเรียน ระดับ ปวช. 3  ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

         2.  นักเรียน ระดับ ปวช. 3  เป็นผู้มีคุณภาพทางวิชาชีพ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวัดผลและประเมินผล 
3.  วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  

2.  เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา  
3.  เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

4.  เป้ำหมำย 
-เชิงปริมำณ 

นักเรียน ปวช.3   จํานวน  380  คน  
นักศึกษาปวส.2   จํานวน  315  คน 

-เชิงคุณภำพ 
 นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  วันที่  15-19 มีนาคม 2564 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  3,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   8,523  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  ทุกสาขาวิชา  ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ  
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ   
3.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และติดตามดูแล

พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
4.  เป้ำหมำย 

-เชิงปริมำณ 
1.  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  725 คน  
2.  ผู้ปกครอง จํานวน  282 คน  
3.  ครูนิเทศ จํานวน  38 คน 

-เชิงคุณภำพ 
  นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่  17 พฤศจิกายน 2563 , วันที่ 1 เมษายน 2564 และวันที่ 25-27 
พฤษภาคม 2564 
6.  สถำนที่ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และรูปแบบออนไลน์ Google Meet 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน  26,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน   18,128  บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานประกอบการและผู้ปกครองมี

ความเข้าใจการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และทราบถึงแนวทางในการดูแลนักศึกษาในการปกครอง
ระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ 
9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 
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1.  โครงกำร บูรณาการการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยการสื่อสารในงานอาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร งานวิทยบริการและห้องสมุด 
3.  วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งความรู้  
4.  เป้ำหมำ 

-เชิงปริมำณ 
นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยการสื่อสารในงานอาชีพ 

-เชิงคุณภำพ 
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้  
5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
6.  สถำนที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

-งบประมำณที่ได้รับ จํานวน 2,000  บาท 
-งบประมำณที่ใช้ไป จํานวน  1,380   บาท 

8.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
1.   นักเรียน นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตําราเรียน 
2.   นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

9.  ภำพกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


