
แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณและงานวิชาการ ปีการศึกษา  2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิ

น 
1) งานงบประมาณและ
บัญชี 

1. โครงการบริหารงบประมาณ นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ การเงิน 6,000 3.2.2 

 นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์     1. กิจกรรมจัดท าบัญชี/
งบประมาณ  

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง การเงิน 3,000 3.2.3 

      2. กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่าย 

นางสาวภครัช พึงขุนทด ฝ่าย 3,000  

2) งานธุรการ 2. โครงการงานธุรการ นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ ธุรการ 6,000  
นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์     1. กิจกรรมงานสารบรรณ  นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ ธุรการ 3,000 3.2.1 
     2. กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์
นางสาวอาณัตญิา สิทธิหาโคตร 

ธุรการ 3,000 3.2.2 

3) งานทะเบียนและพัสดุ
นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ 

3. โครงการงานทะเบียนและ
พัสดุ 

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 12,000  

     1. กิจกรรมข้อมูลนักศึกษา
และรายวิชาสอน (MIS) 

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 2,000  

      2. กิจกรรมจัดท าบัตร
นักศึกษา 

นางสาวกรปภา นาทอง ทะเบียน 500  

      3. กิจกรรมทะเบียนสถิติ 
นักศึกษา  

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ทะเบียน 500  

      4.กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา
พัสดุ - ครุภัณฑ์  

นางสาวพิชชาพร ศรีวิระ ครุภัณฑ์ 10,000 4.2 

4) งานเงินอุดหนุน 
นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ 

4. โครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์ เงิน
อุดหนุน 

4,000 4.2 

     1. กิจกรรมขอรับเงิน
อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง เงิน
อุดหนุน 

4,000 4.2 

       1.1. ค่าเครื่องแบบ นางสาวภครัช พึงขุนทด เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

นางสุวรรณ  มณเฑียรรัตน์ เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.3  ค่าหนังสือเรียน นางวิภาพร กระจ่างจิต เงิน
อุดหนุน 

1,000  

       1.4  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 

นางสาวจินดาหรา วันเที่ยง เงิน
อุดหนุน 

1,000  



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิ

น 
 

5) งานวิชาการ 
นางจุไรรตัน ์กันไทยราษฎร ์

5. โครงการพัฒนาหลักสูตร  นางจุไรรัตน์    กันไทยราษฎร์ สาขาวิชา 100,000 2.1.1/ 
2.1.2 

    1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร นางสาวสุนิสา บรรทัพ สาขาวิชา 5,000 2.1.1/ 
2.1.3 

    2. กิจกรรมผู้เชี่ยวชาญ นางสาวสุนิสา บรรทัพ 
นางสาววิชุพร ยงยืน 

สาขาวิชา 90,000 2.1.1/ 
2.1.5 

     3. กิจกรรม MOU กับสถาน
ประกอบการ  

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ สาขาวิชา 4,000 2.1.1/ 
2.1.6 

     4. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
งานฝ่าย 

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ สาขาวิชา 1,000 3.2.1 

  6. โครงการฝึกงานลึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 20,000 1.8 

     1. กิจกรรมปฐมนิเทศการ
ฝึกงาน 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 500 1.8 

     2. กิจกรรมการนิเทศการ
ฝึกงาน 

นางสาวชัญญา อาจอาษา สาขาวิชา 4,000 1.8 

     3. กิจกรรมสรุปผลการ
ฝึกงาน + วิจัย 

นางกรปภา นาทอง สาขาวิชา 500 1.8 

    4.  กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงงาน 

นางสาวศริาตรี ลาค า สาขาวิชา 10,000 4.1 

    5. กิจกรรมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภายใน 

นางสาววิชุพร ยงยืน สาขาวิชา 5,000 1.8 

5) งานวิชาการ 
นางจุไรรัตน์ กันไทยราษฎร์ 

7. โครงการการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขาวิชา 10,000 4.1 

 8. โครงการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  

นางน้องนุช ธรรมจันทร์ คร ู 6,000 2.2.1 

    1. กิจกรรมการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

นางน้องนุช ธรรมจันทร์ คร ู 3,000 2.2.2 

     2. กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

นางสาวชัญญา อาจอาษา คร ู 3,000 2.2.3 

  9. โครงการนิเทศการสอน  นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ คร ู 5,000 2.2.2/ 
3.1.3 

    1. กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
 
 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ คร ู 5,000 2.2.2/ 
3.1.4 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิ

น 
6) งานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

10. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ สาขา 140,000 1.1 

นางธัญญารัตน์ พยัคเลิศ    1. กิจกรรมทดสอบวัดผล
และประเมินผล 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ 
นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 

สาขา 100,000 1.1 

    2. กิจกรรมพัฒนาผลการ
เรียน 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ สาขา 20,000 1.1 

     3. กิจกรรมรางวัลแห่ง
ความส าเร็จ 

นางจุไรรัตน์  กันไทยราษฎร์ 
นายรุ่งโรจน์ สัชนา 

สาขา 10,000 1.1 

  11. โครงการติดตามนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษา (V-cop) 

นางสาวพิชชาพร  ศรีวิระ สาขา 10,000 1.8 

  12. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ สาขา 160,000 1.5 

        1. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ 

นางอรพรรณ เพ่ิมวงศ์ 
นางสาวสุมิตรา พลกล้า  

สาขา 80,000 1.5 

       2. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพภายใน 

นายคารม อนันต์สลุง สาขา 80,000 1.2 

  13. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net)  
 

นางสาวสุพิศพันธ์  บุบพันธุ์ สาขา 60,000 1.7 

       1.  กิจกรรมเสริมความรู้ นางสาวสุพิศพันธ์ บุบพันธุ์ สาขา 60,000   

  14. โครงการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ (VQ)   

นายสุชาติ ใจชื้น 
นางสาวสุนันทา พวงพิกุล  

สาขา 2,500 1.6 

7) งานส่งเสริมหลักสูตร
และแหล่งเรียนรู้ 

15.  โครงการส่งเสริมหลักสูตร  นางสาวสุภักร ์ โคตวงจันทร ์ สาขา 150,000 2.1.1 

นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์    1. กิจกรรมเสริมความรู้หน้า
เสาธง/ป้ายนิเทศ 

นางสาวสุภักร ์ โคตวงจันทร ์
นางสาวสุมินตรา พลกล้า 

สาขา 3,000 2.1.2 

    2. กิจกรรมแสดงผลงาน
วิชาการ (งานวิชาการ + OPEN 
HOUSE)  

นางสาวสุภักร์ โคตวง
จันทร์ 

สาขา 147,000 2.1.3 

  16.   โครงการศึกษาดูงาน นางสาวพาณิภัค ทองสกุล สาขา 270,000 4.2 

  17.  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว  
นางสาวสุพิศพันธ์  บุบพันธ์ 

สาขา 10,000 1.3 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิ

น 
     1. กิจกรรมอบรมนักศึกษา

ในการเป็นผู้ประกอบการ 
(เขียนแผนธุรกิจ) 

นางสาวสุพิศพันธ์   บุบพันธ์ 
นางสาวภัคกร  ปรพลธนวัต 

สาขา 10,000 1.3 

  18. โครงการพัฒนาห้องสมุด
วิทยาลัย  

นางศรีภาวิกา สินธุไชย กองกลาง 120,000 5.3 

     1. กิจกรรมจัดซื้อจัดหา
หนังสือ  

นางพรพรรณ จันทรเ์พ็ง กองกลาง 100,000 5.3 

     2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  นางศรีภาวิกา สินธุไชย กองกลาง 20,000 5.3 

    นางพรพรรณ จันทรเ์พ็ง กองกลาง    

    นางสาวเพ็ญพร เปี่ยมวัฒนา กองกลาง     

8) งานวิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการ
เรียนการสอน 

19. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน
การสอนของครู 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขา 25,000 1.4 

นางสาวกานติมา หอม
สุวรรณ 

      1. กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียน
การสอน 

นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ สาขา 15,000 1.4 

       2. กิจกรรมเผยแพร่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 
(เว็บไซต์) 

นางสาวเพ็ญพร เปี่ยมวัฒนา  สาขา 10,000 1.4 

8 งาน 19 โครงการ รวม     1,096,500   



แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคลากรและนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

1).งานบุคลากร 
นางโชติรส ส่งสัยออ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

นางสาวศิราตรี ลาค า ฝ่าย 250,000 3.1.3/ 
3.1.2 

      1. กิจกรรมสรรหาบุคลากร นางณัฐริกา เรืองงาม ฝ่าย 500 3.1.3/ 
3.1.2 

       2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 200,000 3.1.3 

       3. กิจกรรมปฐมนิเทศ
บุคลากร 

นางสาวศิราตรี ลาค า ฝ่าย 10,000 3.1.3 

       4. กิจกรรมส่งเสริมครู
ศึกษาต่อ  

นายวิริยะ อินยิ้ม ฝ่าย 500 3.1.1 

       5. กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 500 3.1.1 

2) งานบริหารจัดการและ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2. โครงการบริหารจัดการและ
ระบบสารสนเทศ 

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ 

ฝ่าย 134,000 3.2.1/3.2.
2/5.4/5.

5 
นางสาวธัญรดี ปัตตังเว      1. กิจกรรมจัดท าระเบียบ

ปฏิบัติงาน 
นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ ฝ่าย 1,000 3.2.1 

      2. กิจกรรมจัดท าคู่มือครู
และบุคลากร 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 1,000 3.2.1 

       3. กิจกรรมคู่มือและ
แผนปฏิบัติงานฝ่าย 

นางณัฐริกา เรืองงาม 
นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ 

ฝ่าย 500 3.2.1 

       4. กิจกรรมจัดท าหนังสือ
รุ่น 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 500 3.2.1 

       5. กิจกรรมบริหารจัดการ
ระบบ MIS  (9 ด้าน) 

นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล 
นายด ารัส อัฒพุทธ 

ฝ่าย 120,000 3.2.2/5.
4/5.5 

       6. กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ ฝ่าย 10,000 4.2 

       7. กิจกรรมข่าววิทยาลัย
และสังคมออนไลน์ 

นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

ฝ่าย 1,000 4.2 

3) งานความร่วมมือ 3. โครงการร้อยดวงใจ
ชัยพฤกษ์ 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ฝ่าย 801,000
  

3.2.1 

นางสาวธนัชพร บุญรอด     1. กิจกรรมติดตามประเมิน
ครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 

นางสาวศศิธร ทองน้ าวน ฝ่าย 20,000 3.2.1 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

     2. กิจกรรมประเมินตนเอง
ของครู (SAR) 

นางสาวนารีญา กฤชบุญ ฝ่าย 1,000 3.2.1 

      3. กิจกรรมครูดีศรี ว.ท.ช. 
(ครูดีเด่น, หนึ่งแสนครูดี,ฯลฯ) 

นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ ฝ่าย 50,000 3.2.1 

      4. กิจกรรมจัดสวัสดิการ นางสาวอัจฉรีย์ จั่นกระแสร์ 
นายวิริยะ อินยิ้ม 

ฝ่าย 500,000 3.2.1 

      5. กิจกรรมร้อยดวงใจ
ชัยพฤกษ์ 

นางสาวกฤติยาพร พิมพันธ์ ฝ่าย 230,000 3.2.1 

     6. กิจกรรมมูลนิธินิยมชัย
และวรปัญญา 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ฝ่าย  - 3.2.1 

4) งานส่งเสริมระเบียบ
วินัย 

4. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

นางสายลม ยวงทอง ชั้นปี 123,000 1.1/1.2 

นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข     1. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
นักศึกษา 

นางสาวโชติรส จ าปาเทศ ชั้นปี 30,000 1.1/1.2 

      2. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา 

นางสายลม ยวงทอง ชั้นปี 10,000 1.1/1.2 

              3. กิจกรรมนักศึกษาพบครู
ประจ าชั้น (โฮมรูม) 

นายสุวัฒน์ ปัตตังเว ชั้นปี 5,000 1.1/1.2 

      4. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง ชั้นปี 10,000 1.1/1.2 

      5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางเทียนทิวา  วิวัฒน์ปัญญาวงศ ์ ปวส.2, 
ปวช.3 

7,000 1.1/1.2 

     6. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว 

นายสุวัฒน์ ปัตตังเว ชั้นปี 50,000 1.1 

  5. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัย นายสุกิจ   จันทร์เพ็ญแข ฝ่าย 11,000   

      1. กิจกรรมต ารวจประสาน
โรงเรียน 

นายประสงค์ พานเมือง 
นางสาวโชติรส จ าปาเทศ 

ฝ่าย 1,000 1.1 

      2. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร   

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง ฝ่าย 10,000 1.1 

5) งานคุณธรรมจริยธรรม 
นางสาวธนัชพร บุญรอด 

6. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม 

นางสาวธนัชพร บุญรอด ชั้นปี 458,000 1.2 

      1. กิจกรรมท าบุญวิทยาลัย นายประจักษ์ มาตย์นอก ฝ่าย 20,000 1.2 

                 2. กิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
พระ 
 
 

นางสาวกฤติยาพร  พิมพันธ์ ชั้นปี 3,000 1.2 

       3. วิทยาลัยวิถีพุทธ นางณัฐริกา เรืองงาม ชั้นปี 30,000 1.2 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

      4. กิจกรรมบรรยายธรรม นางสาวธัญรดี ปัตตังเว ชั้นปี 10,000  

       5. คนดีศรี วทช. นางสาวจุรีพร มังกรทอง ชั้นปี 5,000   

  7. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

นางสาวจุรีพร มังกรทอง ชั้นปี 400,000 1.2 

6) งานกิจกรรม 
นางศรีภาวิกา สินธุไชย 

8. โครงการวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

นางศรีภาวิกา สินธุไชย ชั้นปี 6,000 1.2 

     1. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

นายก าธร  มังสิงห์จันทร์ ชั้นปี 3,000 1.2 

      (3 มิ.ย.สมเดจ็พระนางเจ้า
สุทิดาฯ) 

  ปวช. 3     

        (28 ก.ค. พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีฯ) 

  ปวส. 2     

      2. กิจกรรม 12 สิงหาคม นางสาวอังคนา พานทอง ปวช. 1 2,000 1.2 

      3. กิจกรรม 5 ธันวาคม นางสาวกิรนา เรืองงาม ปวช. 2 1,000 1.2 

        (วันชาติ, วันดินโลก)         

7) งานส่งเสริมวัฒนธรรม 
นางพรรณี ดอกสน 

9. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

นางพรรณี ดอกสน ชั้นปี 38,000 1.2 

     1. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

นางพรรณี ดอกสน ชั้นปี 1,000 1.2 

     2. กิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

นางสาววสาริณี ใจสัมฤทธิ์ ปวช.1 1,000 1.2 

      3. การสืบสานภูมิปัญญา
และ ศึกษาวัฒนธรรมไทย (งาน
แผ่นดินฯ) 

นางสาวกิรนา เรืองงาม ปวส. 1 4,000 1.2 

      4. กิจกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา  

นางเทียนทิวา  วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ปวช. 3 2,000 1.2 

     5. กิจกรรมอ าลาสถาบนั นางสาวกานติมา หอมสุวรรณ ปวส. 2 30,000 1.2 

8) งานนันทนาการ 9. โครงการนันทนาการ นางสาวปุญญพัฒน์ ทองสกุล ฝ่าย 62,000 1.2 

นางสาวปุญญพัฒน์ ทอง
สกุล 

    1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาช่วง
พักกลางวัน 

นายพนมพร แก้วฤทธิ์ ฝ่าย 1,000 1.2 

     2. กิจกรรมวันเยาวชน นางสาวจุรีพร มังกรทอง ฝ่าย 10,000 1.2 

      3. กิจกรรมด้วยรัก ห่วงใย 
และผูกพัน 

นายรุ่งโรจน์ สัขนา ฝ่าย 50,000 1.2 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมิน 

      4. กิจกรรมวันสันติภาพ
สากล 

นายสุชาติ ใจชื้น กองกลาง 1,000 1.2 

9) งานบริการและ
สวัสดิการ 

10. โครงการบริการและ
สวัสดิการ 

นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ ฝ่าย 250,000 4.3 

นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์      1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ นางสาวสุนิส า คงคาชาติ ฝ่าย 100,000 1.1 

      2. กิจกรรมจัดบริการให้กับ
นักศึกษา 

นายก าธร  มังสิงห์จันทร์ ฝ่าย 140,000   

        (ห้องพยาบาล, น้ าดื่ม, รถ)       

  11. โครงการอาชีวะบริการ นายวิทวัส ปานรัตน์ สาขา 10,000 4.3 

      1. กิจกรรมจิตอาสา นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล สาขา 10,000 4.3 

10) งานแนะแนว 
นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 

12. โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสทางการศึกษา  

นางสาวธัญรดี ปัตตังเว 
นางสาวนันทิกานต ์หมายเจริญ 

กองกลาง 125,000 1.1 

      1. กิจกรรมปัจฉิมสัมพันธ์ นางสุวรรณ   มณเฑียรรัตน์ ปวส.2 5,000   

   นางสาวศิวรัตน์ มิตรานนท์ ปวช.3     

    นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง  ปวช.3     

    นายวิชญ์รุจ งามสีห์พิมล  ปวช.3     

       2. กิจกรรมว.ท.ช.+น.ร.ว. 
สัมพันธ์ 

นางสายลม ยวงทอง ปวช.1 20,000 1.1 

       3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นางสาวนันทิกานต ์หมายเจริญ กองกลาง 100,000 4.2 
10 งาน 12 โครงการ รวม      2,678,000  

 



แผนปฏิบตัิงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2564 
งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผดิชอบ ด าเนิน 

งาน 
งบ 

ประมาณ 
ข้อ

ประเมิน 

1) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
นางสาวธนกร ส่งสัยออ 

1. โครงการประกันคุณภาพ นางสาวกาญจนา เกษม กองกลาง 15,000 3.2.1 

   1. กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายนอก 

นางสาวกาญจนา เกษม กองกลาง 5,000 3.2.1 

    2. กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย 
(SAR  วิทยาลัย) 

นางสาวกาญจนา เกษม ฝ่าย 5,000 3.2.1 

      3.กิจกรรมประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา 
(SAR สาขาวิชา) 

นางสาวเจนจิรา เหมือนประเสริฐ สาขาวิชา 5,000 3.2.1 

2) งานแผนและนโยบาย 
นางสาวอังคณา พานทอง 

2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาวิทยาลัย 

นางสาวอังคณา พานทอง ฝ่าย 6,000 3.2.1 

      1. กิจกรรมคู่มือและ
แผนปฏิบัติงานสาขาวิชา 

นางสาวอังคณา พานทอง สาขาวชิา 2,000 3.2.1 

     2. กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

นางสาวสาริณี ใจสัมฤทธิ์ ฝ่าย 2,000 3.2.1 

     3. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
และแผนปฏิบัติฝ่าย 
(วิทยาลัย) 

นางสาวสาริณ ี ใจสัมฤทธิ์ ฝ่าย 2,000 3.2.1 

3)  งานกยศ. และงาน
ทุนการศึกษาภายนอก
วิทยาลัย 
นางภัคจิรา บุญเวียง 

3. โครงการทุนการศึกษา นางภัคจิรา บุญเวียง 
นางสาวชนิกานต์ อัฒพุทธ 

ฝ่าย 9,000 4.2 

    1. กิจกรรมกองทุน  
กยศ. และ กองทุน กรอ.       

นางสาวนันทิกานต์  หมายเจริญ ฝ่าย 3,000 4.2 

       2. กิจกรรม
ทุนการศึกษาภายนอก
วิทยาลัย 

นางสาวชนิกานต์ อัฒพุทธ ฝ่าย 3,000 4.2 

     3. กิจกรรมทุนการศึกษา
ภายใน 

นางสาวอังคณา พานทอง ฝ่าย 3,000 4.2 

4) งานสัมพันธ์ชุมชน 
นางวิภาพร กระจ่างจิต 

4. โครงการชุมชนสัมพันธ์ นางวิภาพร กระจ่างจิต 
นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ 

ฝ่าย 466,000 4.2/4.3 

      1. กิจกรรมวันปิย
มหาราช 

นายอนาวิน เอ่ียมละออ ฝ่าย 1,500 4.2/ 
4.3 

       2. กิจกรรมแห่เจ้าพ่อ-
เจ้าแม่ล านารายณ์ 

นางวิภาพร กระจ่างจิต ปวช.2 3,000 4.2/ 
4.3 

       3. กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 

นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรตัน์ ฝ่าย 50,000 4.2/ 
4.3 



งาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผดิชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ข้อ
ประเมิน 

       4. กิจกรรมบริจาค
โลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล 

นางวิภาพร กระจ่างจิต ฝ่าย 10,000 4.2/ 
4.3 

       6. กิจกรรมไมตรีจิตผูก
มิตรชุมชน 

นางภัคจิรา บุญเวียง ฝ่าย 100,000 4.2/ 
4.3 

       7. กิจกรรมงานคืนสู่
เหย้าชาว วทช. 

นายวีรยุทธ รุจิกาญจนรัตน์ ฝ่าย 300,000 4.2 

       8. กิจกรรม ๑๓ 
ตุลาคม 
 (วันคล้ายวันสวรรคตฯ) 

นายอนาวิน เอ่ียมละออ ฝ่าย 1,500 4.2/ 
4.3 

5) งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
นายนพดล มีส่ง 

5. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

นายนพดล มีส่ง ฝ่าย 505,000 5.1/ 
5.2 

      1. กิจกรรมบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

นายพีรวัส นาทอง ฝ่าย 485,000 5.1/ 
5.2 

       2. กิจกรรม 5 ส. นายจิรายุ ศิลปานันทกุล ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       3. กิจกรรมความ
ปลอดภัยจากเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

นายส าอางค์  ชื่นอารมย์ 
นายอนาวิน เอ่ียมลออ 
นายชัชวาล เขียวเล็ก 

ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       4. กิจกรรมความ
ปลอดภัยอาคารและบริเวณ
ภายใน 

นายวิทูรย์ ส าริดเปี่ยม 
นายกิตติพงษ์ วงษอินทร์ 
นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ 

ฝ่าย 5,000 5.1/ 
5.2 

       5. กิจกรรมความ
ปลอดภัยปลอดโรค 

นายศรายุทธ หิรัญรัตน์ ฝ่าย  5,000 5.1/ 
5.2 

5 งาน 6 โครงการ 6. โครงการพิเศษ นายกิตติพงษ์ วงษอินทร์   10,000   

รวม 1,011,000 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน / โครงการ  
และประมาณการงบประมาณ อวท.



 

แผนงาน /โครงการ และประมาณการงบประมาณ อวท. 
เป้าหมายที่ ๑ ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมคีวามสุข” 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน
งาน 

งบประมาณ ข้อ
ประเมิน 

1) แผนเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
นายธนัตถ์ ซื่อกิจธนโภคิน 

1. โครงการปฐมนิเทศสมาชิก 
อวท.ใหม่ 

นายธนัตถ์  ซื่อกิจธนโภคิน อวท. 5,000 1.2 

2. โครงการเลือกตั้งประธาน
ชมรมและ  นายก อวท.  

นายธนัตถ์  ซื่อกิจธนโภคิน อวท. 10,000 1.2 

 3. โครงการจัดประชุมวิชาการ
องค์การ นักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย    

นายธนัตถ์  ซื่อกิจธนโภคิน อวท. 20,000 1.2 

          - ระดับสถานศึกษา  อวท.  1.2 
           - ระดับจังหวัด  อวท.  1.2 
  4. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยา  เสพติดและอบายมุข   
นายประสงค์ พานเมือง ชั้นปี 5,000 1.2 

  5. โครงการ เสริมสร้างความ
ปลอดภัย  (สวมหมวกนิรภัย 
100%) 

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง ชั้นปี 10,000 1.1 

  6. โครงการลูกเสือวิสามัญ นายสุกจิ   จันทร์เพ็ญแข ชั้นปี 103,000 1.2 

      (วันวชริาวุธ/วันสถาปนา/
ค่ายพักแรม) 

นายประจักษ์ มาตร์นอก 
นายส าอางค์ ชื่นอารมย์ 

   

2) แผนเสริมสร้างสุขภาพ 
กีฬาและนันทนาการ 

7. โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน     

นายพนมพร แก้วฤทธิ์ ชั้นปี 20,000 1.1 

นายพนมพร  แก้วฤทธิ์ 8. โครงการวันคริสต์มาส/วัน
ขึ้นปีใหม่  

นางเทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ชั้นปี 5,000 1.1 

  9. โครงการแข่งขันกรีฑาสี
ภายใน 

นางสาวปุญญพัฒน์ ทอง
สกุล 

ชั้นปี 10,000 1.1 

3) แผนพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

10. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ปวส. 1 

นางพรรณี ดอกสน ปวส.1 100,000 1.2 

  11. โครงการสอบธรรม
สนามหลวง 

นางเทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ชั้นปี 3,000 1.2 

4) แผนส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

12. โครงการวันไหว้ครูและ
บูชาองค์พระวิษณุกรรม 

นางพรรณี ดอกสน ชั้นปี 5,000 1.2 

นางพรรณี   ดอกสน 13. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา (ท าบุญตักบาตร)  
 
 
 

นายประจักษ์ มาตร์นอก ชั้นปี 10,000 5.1 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน
งาน 

งบประมาณ ข้อ
ประเมิน 

 

5) แผนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

นางสาวประทุมมา  พรานทนงค ์ ชั้นปี 10,000 1.2 

นางสาวประทุมมา พราน
ทนงค์ 

15. โครงการอนุรักษณ์
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวสิริลักษณ์ หอม
หวาน 
นายวิริยะ อินยิ้ม   

ชั้นปี 5,000 5.1 

 



 

เป้าหมายที่ ๒ ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมคีวามสุข” 

แผน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
งาน 

งบประ 
มาณ 

ข้อ
ประเมนิ 

1) แผนพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานทางวิชาชีพ 

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรณรงค์ 
นายคารม อนันต์สลุง 

สาขา 5,000 1.6 

นางอรพรรณ   เพ่ิมวงศ์  2. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับจังหวัด 

นางสาวพานิภัค ทองสกุล สาขา 10,000 1.5 

2) แผนพัฒนาส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวประทุมมา พรานทนงค ์
นางสาวสิริลักษณ์ หอมหวาน   

สาขา 20,000 1.4 

นางสาวประทุมมา พรานทนงค ์ 4. โครงการประกวดผลงาน
ของนักศึกษา 

นางสาวพาณิภัค ทองสกุล สาขา 15,000 1.4 

3) แผนส่งเสริมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

5. โครงการส่งเสริมการหา
รายได้  ระหว่างเรียน 

นางสาวศริาตรี ลาค า 
นายสมศักดิ์ เทพจิตร 

สาขา 10,000 4.2 

นางสาวศิราตรี   ลาค า 6. โครงการอาชีวศึกษาบูรณา
การอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน (108 อาชีพ) 

นางน้องนุช ธรรมจันทร์ 
นางสาวชัญญา อาจอาษา 

สาขา 10,000 1.3 

4) แผนพัฒนาความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ 

7. โครงการเสริมทักษะ
ภาษาไทย 

นางสาวชนิกานต์ อัฒพุทธ ชั้นปี 3,000 1.5 

นางสาวสุนันทา พวงพิกุล 8. โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ 

นางสาวสุนันทา พวงพิกุล ชั้นปี 3,000 1.5 

5) แผนพัฒนานักศึกษาให้มี
มาตรฐานสู่สากล 

9. โครงการส่งเสริมทักษะ   
ภาษาต่างประเทศ 

นางเทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ ชั้นปี 10,000 1.5 

นางเทียนทิวา วิวัฒน์ปัญญาวงศ์ 10. โครงการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

นางสาวสุนิสา บรรทัพ 
นางสาวเพ็ญพร เปี่ยมวัฒนา 

ปวช.3 
ปวส.2 

5,000 1.5 

 10 แผน 25 โครงการ รวม 397,000 
 


