
เอกสาร
ประกอบ

หมายเลขท่ี

ผู้รับผิดชอบ  ขอ
อนุญาติ

ด าเนิน
โครงการ

สรุป
โครงการ

ส่งรูปเล่ม หมายเหตุ

1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา+เอสโซ่

01 D001 รสสุคนธ์

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2566

02 D002 นฤพนธ์ 

3 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 03 D003 เบญจมาภรณ์ ✓ ✓

4 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับ 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

04 D004 เบญจมาภรณ์ ✓ ✓

5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ (ทวิภาคี)

05 D005 อาทิตย์

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ปรับปรุง
รายวิชา)

06 D006 นฤพนธ์ 

7 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 07 D007 นฤพนธ์ 

8 โครงการหนังสือเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 08 D008 รสสุคนธ์
9 โครงการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 

2565
09 D009 นฤพนธ์ 

10 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 10 D010 องอาจ
11 โครงการบริหารจัดการช้ันเรียนของครู 11 D011 นฤพนธ์ 
12 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 12 D012 อาทิตย์ ✓ ✓

13 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

13 D013 พิไลวรรณ ✓ ✓

14 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

14 D014 พิไลวรรณ ✓ ✓

15 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ 15 D015 พิไลวรรณ

16 โครงการพัฒนาห้องสมุด 16 D016 รสสุคนธ์
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการสอน

แบบบูรณาการ
17 D017 นฤพนธ์ 

18 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 
ระดับ อศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

D018 นฤพนธ์ ✓ ✓

19 โครงการเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ D019 เบญจมาภรณ์ ✓ ✓

20 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D020 อาทิตย์

21 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share D021 อาทิตย์

22 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี D022 กิตติพงษ์
23 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จ

การศึกษาระบบทวิภาคี
D023 อาทิตย์

24 โครงการนิเทศการเรียนการสอน D024 นฤพนธ์ 
25 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ D025 อาทิตย์

โครงการแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ฝ่ายวิชาการ
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26 โครงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ

D026 อาทิตย์

27 โครงการศึกษาการใช้ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน ประจ าปีงบประมาณ 2566

D027 องอาจ

28 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ D028 อังศุพิชญ์
29 การประเมินโครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมิน

ความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน

D029 พิไลวรรณ

30 การประเมินโครงการศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือ
แรงงานตามมาตราฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

D030 พิไลวรรณ

31 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมาตรฐานอาชีพการโรงแรมD031 สินีนาฎย์
32 โครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์ D032 อาทิตย์
33 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางประจ าแผนกวิชาD033 นฤพนธ์ 
34 โครงการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ D034 อติวรรต ✓ ✓

35 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลD035 ณัฐริกา ✓ ✓

36 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมD036 สินีนาฎย์ ✓ ✓

37 โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา 
(MOU) ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคซ่อมบ ารุง
รถบรรทุก

D037 นฤพนธ์ ✓ ✓

37 โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา
(รายวิชาโครงการ) ประจ าปีการศึกษา 2565

D038 นฤพนธ์ ✓ ✓

38 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

D039 อังศุพิชญ์ ✓

39 โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ผูกผ้าประดับใน
งานพิธี

D040 พิไลวรรณ ✓ ✓

ฝ่ายวิชาการ
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1 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ A001 โสภิดา ✓

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

02 A002 ปิยวรรณ

3 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

03 A003 สิริลักษณ์ ✓ ✓

4 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจัดการสถานศึกษา 04 A004 สิริลักษณ์ ✓ ✓

5 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 05 A005 สิริลักษณ์

6 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2565

06 A006 กมล ✓ ✓

7 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 07 A007 จักรกริช ✓ ✓

8 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ในสถานศึกษา

08 A008 จักรกริช ✓

9 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 09 A009 คณิต ✓

10 โครงการส ารวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน

A010 ปิยวรรณ

11 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรมและ
ศึกษาดูงาน

A011 ปิยวรรณ ✓ ✓

12 โครงการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา A012 ปิยวรรณ
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า A013 จักรกริช ✓ ✓

14 โครงการปรับปรุงระบบประปา A014 จักรกริช ✓

15 โครงการปรับปรุงระบบส่ือสาร A015 โสภิดา ✓ ✓

16 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน A016 จักรกริช ✓

17 โครงการบริหารความปลอดภัย A017 จักรกริช ✓

18 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ A018 โสภิดา ✓ ✓

19 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์วิทลัยการอาชีพบาง
สะพาน

A019 โสภิดา ✓ ✓

20 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานวิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน

A020 สิริลักษณ์

21 โครงการพัฒนางานด้านบัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

A021 สุวดี

22 โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai ประจ าปี
งบประมาณ 2565

A022 อรภชา

23 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

A023 ปิยวรรณ ✓ ✓

24 โครงการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2566

A024 กมล ✓ ✓

25 โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

A025 กมล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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1 โครงการประหยัดและอดออม(ธนาคารโรงเรียน
ดิจิตอล)

C001 พนิดา ✓ ✓

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์

02 C002 ชญานนท์ ✓

3 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 03 C003 เบญจวรรณ ✓ ✓

4 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสู่ชุมชน 04 C004 นัธทวัฒน์ ✓ ✓

5 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา C005 เบญจวรรณ ✓ ✓

6 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเส่ียง C006 วีณา
7 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม C007 ชญานนท์ ✓

8 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข C008 ชญานนท์ ✓ ✓

9 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข C009 ชญานนท์ ✓

10 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา C010 เบญจวรรณ ✓ ✓

11 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน C011 วีณา ✓ ✓

12 โครงการรับการประเมิน อวท.ระดับ อศจ. ภาค .ชาติ C012 ฉัตรณรงค์ ✓ ✓

13 โครงการมอบทุนการศึกษา C013 เบญจวรรณ
14 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม

สร้างเพ่ือชุมชน
C014 นัธทวัฒน์ ✓ ✓

15 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2566 C015 เบญจวรรณ

16 โครงการสถานศึกษาสีขาว C016 นิวัฒน์ ✓ ✓

17 โครงการ Bspc Motor Bike Grop C017 นิวัฒน์
18 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด C018 กมล ✓ ✓

19 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

C019 ชญานนท์ ✓ ✓

20 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา C020 ณัฐริกา ✓

21 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา C021 ณัฐริกา ✓

22 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ C022 อติวรรต ✓

23 โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต) C023 ณัฐริกา
24 โครงการจัดหาน้ าด่ืมส าหรับนักเรียน นักศึกษา C024 อรรธิกา ✓ ✓

25 โครงการการประกวด To Be Number One Teen
 Dancercise และการประกวด To Be Number
One Teen Idol

C025 รสสุคนธ์ ✓

26 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ

C026 ชญานนท์ ✓

27 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา
2566

C027 วีณา

28 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

C028 วีณา ✓ ✓

29 โครงการส่งเสริมการบริการทางวิชาชีพ C029 ณัฐริกา ✓ ✓

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 01 B001 อุษา
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน
02 B002 ธีรวัฒน์ ✓ ✓

3 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 03 B003 กัลยา
4 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
04 B004 เชิดพงษ์ ✓

5 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 05 B005 เชิดพงษ์ ✓ ✓

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระบบ Online

06 B006 เชิดพงษ์ 

8 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา  V-Cop

07 B007 เชิดพงษ์ ✓

9 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนว
ผู้เรียน (RMS)

08 B008 เชิดพงษ์ 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ B009 อุษา
11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา B010 ธีรวัฒน์ ✓

12 โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุระกิจร่วมกับ
สถานประกอบการ

B011 ธีรวัฒน์

13 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
65

B012 อังศุพิชญ์ ✓ ✓

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS ,
 KME

B013 เชิดพงษ์ 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 67

B014 อังศุพิชญ์ ✓ ✓

16 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2565 B015 พนิดา

17 โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2566

B016 เชิดพงษ์ 

18 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ B017 อุษา
19 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เช่ียวชาญภายนอก B018 อติวรรษ ✓ ✓

20 โครงการพัฒนาบุคลากรครู เร่ืองเทคนิคการออก
และประมาณการ

B019 อติวรรต ✓

21 โครงการนักขาย New Gen B020 วีณา ✓ ✓

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยี
สมัยใหม่

B021 เชิดพงษ์ ✓ ✓

โครงการฝ่ายงานและความร่วมมือ


