
แผนงานการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

เดือนเมษายน 2562- มีนาคม 2563 

โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ฝ่ายที่รับผิดชอบ แผนก/บุคคลที่รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษา  ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.รงษ์  เรืองวงษ ์
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - การศึกษาดูงาน 

-การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
-การแข่งขันทางวิชาชีพ 
-การเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี 

3.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน -การวัดและประเมินผลการเรียน 
-การจัดการสอนเสริม/เรียนปรับเกรด 
-การประชุมผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
9-20 มีนาคม 2563 

24 ต.ค.62 / 9 มี.ค.63 

ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี 

4.โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน -ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-พัฒนาศูนย์ทดสอบ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.นาวิน  พรหมกูล 

5.โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ -พัฒนาห้องสมุด 
-บทเรียนออนไลน์ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.ณัชมน  เพ็งศรี 

6.โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ 

-การอบรมพัฒนาคุณภาพแผนการสอนสมรรถนะ 
-การจัดท าแผนการสอนสมรรถนะ 
-การพัฒนาแผนการสอนฐานสมรรถนะ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.ดวงฤดี  ศรีมณี 

7.โครงการทดสอบทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

 25-26 ม.ค. 63 ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู -การนิเทศการสอน 
-การเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพของครูร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

1-12 ก.ค. /2-13 ธ.ค.62 
16-27 มี.ค. 63 

ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม 

9.โครงการบริการวิชาขีพ  ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์ 
10.โครงการจัดการศึกษาทวิภาค ี  ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม 
11.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)  กันยายน-ธันวาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม 
12.โครงการพัฒนาโครงงานวิชาขีพและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 

-การส่งเสริมการจัดท านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
-การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.ไพรวัลย์  นพตะนา 

 



โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ฝ่ายที่รับผิดชอบ แผนก/บุคคลที่รับผิดชอบ 

13.โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ อ.นงค์นุช  สมุทรดนตรี 

14.โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

-การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

อ.วันวิสา  โรจนบุญธรรม 

15.โครงการพัฒนาบุคลากร  ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.อัคคพงษ์   ธโนทัยพร 

16.โครงการสง่เสริมสวัสดิการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากร 

 ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ศิริวรรณ์   บุญแย้ม 

17.โครงการทัศนศึกษาครูภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

-ทัศนศึกษาภายในประเทศ 

-ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ 
25-26 ก.ค. 62 ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.อัคคพงษ์   ธโนทัยพร 

18.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

-การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

-การพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา 

-การพัฒนาเว็ปไซต์วิทยาลัย 

-การพัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.นพพร  วัฒนสิทธ์ิ 

19.โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลักษณ์วิทยาลัย 

-การส่งเสริมการมีอาชีพ(รายได้ระหว่างเรียน) 
-การแนะแนวสายอาชีพ 

-การแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ตลอดปีการศึกษา 
 

23 ม.ค. 63 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร อ.ชาญา  สมแก้ว 

20.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
-ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

9-12 ก.ย.62 

10-13 ก.พ.63 
26/30 พ.ค.62 

ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน์ 
 

21. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษา 

-การดูแลนักเรียนนักศึกษา 

-การส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา 

-การช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา 

27 พ.ค.62-31 มี.ค.63 ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา อ.เกรียงศักด์ิ  ไชยภาพ 

22.โครงการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
 

-เลือกต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ประจ าสาขาวิชา 

-เลือกต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.)ประจ าสถาบัน 

24-28 มิ.ย.62 
 

4 ก.ค.62 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ปิยะมาศ  สาระขันธ์ 
 
 

 



โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ฝ่ายที่รับผิดชอบ แผนก/บุคคลที่รับผิดชอบ 

23.โครงการชมรมวิชาชีพ 

 
-กิจกรรมลูกเสือ 

-กิจกรรมชมรมวิชาชีพอิสระ(ปวช.2,ปวส.1) 
ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ราตรี  เอ่ียมองค์ 

24. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 
- กิจกรรมบรจิาคโลหิต 

26 ก.ค./9 ส.ค./ 

13 ก.ย./4 ธ.ค.62 

9 ส.ค.62 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา อ.ศกุนตลา  ทองเชื้อ 
 
อ.จันทร์ทิพา  ศรีพายัพ 

25.โครงการปลูกจิตส านึกรักชาติ  ศาสนา 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม 

 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว                               
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
  วันแม่แห่งชาติ 
  วันชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (แห่เทียน) 
- กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณีนิยม 
  กิจกรรมไหว้คร ู

  กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณ ุ

  กิจกรรม HAPPYDAY (ครั้งที่ 1 / 2 / ปีใหม่) 
 
-กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน
นักศึกษา 

  กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
   
 
  กิจกรรมกีฬาส ี(ภาคปกติ/ภาคทวิภาคี) 
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

-กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

 
26 ก.ค.62 

31 พ.ค.62 

9 ส.ค.62 

4 ธ.ค.62 

11 ก.ค.62 

 
20 มิ.ย.62 

20 มิ.ย.62 

20 มิ.ย./14 พ.ย./     25 
ธ.ค.62 

 
 

11-27 มิ.ย.62 

4-22 พ.ย. 62 

2-6 ก.ย./30 มิ.ย.62 

26 พ.ค./30 พ.ค.62 

8 พ.ย.62 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา  
อ.ทิศารัตน์  กรุณา 
อ.ทิศารัตน์  กรุณา 
อ.วัชรี  สีแดง 
อ.ทิศารัตน์  กรุณา 
อ.วีรวัฒก์  นิลโมจน์ 
 
อ.ศกุนตลา  ทองเชื้อ 
อ.กริษณุ  ไชยวงษ์ 
อ.ธีราพร  สามเจริญ 
 
 
 
อ.พรพิชัย  อรรคบุตร 
 

อ.ราตรี  เอ่ียมองค์ 
อ.กริษณุ  ไชยวงษ์ 
อ.สัญญา  ส าเภา 

 

 


