
1
เก็บลายน้ิวมือนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ส าหรับการสแกนเข้า-ออก 

วิทยาลัยฯ
พ.ค.-63 0 งานสารสนเทศ

2 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 16-ก.ค.-63 6,000 งานกิจกรรม

3 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 29-ก.ค.-63 3,000 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

4 โครงการปลูกป่า 25-ก.ค.-63 3,000 งานกิจกรรม

5 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ 24-ก.ค.-63 19,200 งานบุคคล

6 กิจกรรมไหว้ครู 30-ก.ค.-63 2,500 งานกิจกรรม

7 จัดท าบัตรนักเรียน-นักศึกษาใหม่ กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 6,300 งานสารสนเทศ

8 ถ่ายรูปนักเรียน-นักศึกษาใหม่เพ่ือท าบัตรนักศึกษา ก.ค.63 3,000 งานสารสนเทศ

9 โครงการประชุมผู้ปกครองระดับ ปวช. ภาคเรียนท่ี 1 1-ส.ค.-63 10,000 งานปกครอง

10
โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงานการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ใน

จังหวัดเชียงราย
25-ส.ค.-63 1,000 สาขาท่องเท่ียว

11
โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงาน ณ ศุลกากร-ท่าเรือ (เชียงแสน-แม่

สาย)
ส.ค.-63 5,000 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

12 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ส.ค.-63 5,000
งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

13 กิจกรรมหาเสียงเลือกต้ังประธานนักเรียน ส.ค.-63 2,000 งานกิจกรรม

14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส.ค.-ต.ค. 2563 2,000 งานกิจกรรม

15 โครงการรักษาวัฒนธรรมล้านนาไหว้สาพญามังราย 1-ก.ย.-63 20,000
งานประชาสัมพันธ์และ

การตลาด

16 โครงการ CCVC Ambassador 2020 1-ก.ย.-63 5,000
งานประชาสัมพันธ์และ

การตลาด

17 บริการชุมชนสาขาธุรกิจค้าปลีก+การตลาด+โลจิสต์ ก.ย.-63 5,000- ธุรกิจค้าปลีก

18 โครงการเชิญวิทยากรมาสัมมนาทางวิชาการ ก.ย.-63 1,000.- สาขาการตลาด

19
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา (การป้องกันสารเสพติดใน

สถานศึกษา) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
26-30 ตุลาคม 2563 5,000 งานปกครอง

ปฏิทินปฎิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ระยะเวลา
งบประมาณ

(โดยประมาณ)
ผู้รับผิดชอบ



โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงาน การท่องเท่ียวชุมชน 

บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน

21 กิจกรรม Big cleaning day 1 ต.ค.-63 1,000 งานกิจกรรม

22 พัฒนาเติมทักษะชีวิต นักศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม(เทอม 1) ต.ค.-63 1,000 งานปกครอง

23 โครงการรางวัลงานวิจัยและนวัตกรรมและส่ือการสอน ต.ค.-63 55,200 งานวิจัย

27 โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช. ภาคเรียนท่ี 2 12-ธ.ค.-63 10,000 งานปกครอง

28 โครงการสร้างขวัญก าลังใจและบุคลากร 30-ธ.ค.-63 30,000 งานบุคคล

29
โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนของผู้เรียน ครู และบุคลากรสาขา

คอมพิวเตอร์
ธ.ค.-63 2,000 สาขาคอมพิวเตอร์

30 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สาขาคอมพิวเตอร์ ธ.ค.-63 5,000 สาขาคอมพิวเตอร์

31 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ธ.ค.-63 10,000 งานกิจกรรม

32 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ธ.ค.-63 10,000 งานกิจกรรม

33 บริการชุมชนสาขาการบัญชี ม.ค.-64 5,000 สาขาบัญชี

34 โครงการเย่ียมชม/ศึกษาเดินป่า ม.ค.-63 5,000 สาขาท่องเท่ียว

35
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามโนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้านกิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ ICT
ม.ค.-64 15,000 วิชาการ

36 โครงการงานแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
มกราคม - กุมภาพันธ์ 

2564
50,000 วิชาการ

37 โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจ าปีการศึกษา 2563 ม.ค.-64 30,000 งานกิจกรรม

38 โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงานจังหวัดล าพูน ก.พ.-64 25,000 สาขาท่องเท่ียว

39 โครงการภาษาจีน 11-ก.พ.-64 3,000 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน

40 โครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในรายวิชาสัมมนาบัญชี ก.พ.-64 2,000 สาขาบัญชี

24
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมทัศน

ศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1
พ.ย.-63 52,850 วิชาการ

20 ต.ค.-63 11,500 สาขาการท่องเท่ียว

งบประมาณ

(โดยประมาณ)
ผู้รับผิดชอบระยะเวลาโครงการ/กิจกรรม/งานท่ี

โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมทัศน

ศึกษา ระดับช้ัน ปวช.2
พ.ย.-63 59,500 วิชาการ

โครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมทัศน

ศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3
พ.ย.-63 วิชาการ37,100

25

26



โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์า

 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี และเย่ียมชม

ศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ จ.อยุธย

42 โครงการเย่ียมชม/ศึกษาดูงานเก็บเส้นทางภาคใต้ ก.พ.-64 38,000 สาขาท่องเท่ียว

43 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)  ก.พ.-64 5,000 วิชาการ

44 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน ก.พ.-63 30,000 วิชาการ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์

ประจ าปีการศึกษา 2563 2564

46 กิจกรรม Big cleaning 2 มี.ค.-64 1,000 งานกิจกรรม

47 พัฒนาเติมทักษะชีวิต นักศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม(เทอม 2) มี.ค.-64 1,000 งานปกครอง

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและเจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

49 โครงการจัดหาหนังสือ ส่ิงพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 1 ปีการศึกษา 6,000
งานศูนย์วิทยบริการ

ห้องสมุด

50 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน 1 ปีการศึกษา 1,500
งานศูนย์วิทยบริการ

ห้องสมุด

51 โครงการจัดบอร์ดวันส าคัญ 1 ปีการศึกษา 1,500
งานศูนย์วิทยบริการ

ห้องสมุด

52 ศูนย์บ่มเพาะสาขาการบัญชี 1 ปีการศึกษา 0 สาขาบัญชี

53 ศูนย์บ่มเพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก 1 ปีการศึกษา 5,000 ธุรกิจค้าปลีก

54 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ 1 ปีการศึกษา 5,000 สาขาคอมพิวเตอร์

55 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ตลอดปีการศึกษา 2563 5,000 งานกิจกรรม

56 จัดบอร์ดในวันส าคัญของชาติ ตลอดปีการศึกษา 2563 3,000 งานกิจกรรม

57 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและซ่อมแซม ตลอดปีการศึกษา 2563 30,000 งานอาคารสถานท่ี

58 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ตลอดปีการศึกษา 2563 20,000 งานอาคารสถานท่ี

59 ค่าก าจัดปลวก ตลอดปีการศึกษา 2563 15,000 งานอาคารสถานท่ี

60 ปรับปรุงระบบสารสนเทศกล้องวงจรปิด ตลอดปีการศึกษา 2563 10,000 งานสารสนเทศ

61 โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 2563 2,000 งานบุคคล

62 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 2563 2,000 งานบุคคล

30,000 งานบุคคล48

41 ก.พ.-64 30,000 สาขาโลจิสติกส์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ระยะเวลา
งบประมาณ

(โดยประมาณ)
ผู้รับผิดชอบ

12,000
งานแผนงานและความ

ร่วมมือ
45

มี.ค.-64



63 แนะแนวประชาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 2563 40,000
งานประชาสัมพันธ์และ

การตลาด

64 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2563 0
งานแผนงานและความ

ร่วมมือ

65
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 2563 0

งานแผนงานและความ

ร่วมมือ

66
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

การประกันคุณภาพภายนอก
ตลอดปีการศึกษา 2563 0

งานแผนงานและความ

ร่วมมือ

67 โครงการจัดต้ังชมรมการแสดง ตลอดปีการศึกษา 5,000
งานแผนงานและความ

ร่วมมือ

68 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา - งานสารสนเทศ

69 โครงการปรับปรุงระบบจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI ตลอดปีการศึกษา 17,700 งานสารสนเทศ

70 กิจกรรมบริจาคโลหิต ตลอดปีการศึกษา 1,000 งานกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม/งาน ระยะเวลา
งบประมาณ

(โดยประมาณ)


