
การด าเนินงานแผนกเรียนสีขาว  
แผนกวิชา................................................... ตามกระบวนการ  PDCA 

 

๑. การวางแผน (Plan) 
 ท างแผนกวิชา.................................... ได้ ด า เนิ นการแผนกสี ขาวสี ข าว ตามน โยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ  
รวมทั้งปัญหาอุบัติภัย  ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
โครงการแผนกเรียนสีขาวจะช่วยให้เยาวชนของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเป็นเยาวชนที่มีความรู้  ควบคู่ด้วยคุณธรรม  
ไม่ฝักใฝ่อบายมุข  และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา แกนน าแผนกวิชา………….................. จึงได้ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน 
โดยมีวัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหา  ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษา  ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง 
เหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนน าและครูที่ปรึกษา 

๒. เพื่อให้มีนักเรียน นักศึกษา แกนน าตามโครงการแผนกสีขาวดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน   
แนะน าเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และ
อุบัติภัย 

๓. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงพิษภัย 
ยาเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนน าประจ าแผนกวิช ิ และครูที่ปรึกษามีการบริหาร 
จัดการ  ได้อบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  และติดตามประเมินผล 
 

๒. การด าเนินงาน (Do) 
กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. จัดท าแผน  โครงการแผนกสีขาว  
๒.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
๓.  ประชุมคณะครู  และนักเรียนแกนน า 
๔.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   
๕. ด าเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  1 
๖. ก ากับนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล 
๗. รายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียนที่  1 
๘. ด าเนินการตามโครงการ  นิเทศ  ติดตามระยะที่  2 
๙. ก ากับนิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผล 
๑๐. รายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียนที่  2 

มิถุนายน    ๒๕๕๙ 
กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
สิงหาคม     ๒๕๕๙ 
สิงหาคม     ๒๕๕๙ 
กันยายน     ๒๕๕๙ 
ตุลาคม       ๒๕๕๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   

 

 ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการวางแผน  พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร  วัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับในการด าเนินงาน 
 
 
 



๓. การตรวจสอบ (Check) 
  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยคณะกรรมการฝ่าย
ประเมินผล จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครูและนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกับประเด็นค าถาม และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในโครงการ ได้ผลการด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 

๑. มาตรฐานฝ่ายการเรียน  
๑.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของแผนกวิชา  
๑.๒ ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของแผนกวิชา  
๑.๓ ทีมงานแกนน ามีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของแผนกสีขาว เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน  
๑.๔ ทีมงานแกนน าจัดท าแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในแผนกวิชา  
๑.๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในแผนกวิชา  

 
๒. มาตรฐานฝ่ายการงาน  

๒.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายการงานของแผนกวิชา 
๒.๒ ทีมงานแกนน าดูแลพื้นที่ภายในแผนกวิชา และรอบ ๆ แผนกวิชา            
๒.๓ ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  ของแผนกวิชา  
๒.๔ ทีมงานแกนน าดูแลทรพัย์สินและความปลอดภัยในแผนกวิชา            
๒.๕ ทีมงานแกนน าจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมแผนกสีขาว  

 
๓. มาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน  

๓.๑ การจัดต้ังทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของแผนกวิชา  
๓.๒ ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของแผนกวิชา  
๓.๓ ทีมงานแกนน ามีกระบวนการด าเนนิงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของแผนกวิชา 
๓.๔ ทีมงานแกนน ามีการก าหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในแผนกวิชา 
๓.๕ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแผนกวิชา 

 
๔. มาตรฐานฝ่ายกิจกรรม  

๔.๑ มีการจัดตั้งทีมงานแกนน ารับผดิชอบงานฝ่ายกิจกรรมของแผนกวิชา  
๔.๒ ทีมงานแกนน ามีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ของแผนกวิชา  
๔.๓ ทีมงานแกนน าจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในแผนกวิชา               
๔.๔ ทีมงานแกนน าให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา         
๔.๕ ทีมงานแกนน าให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา           
 

 

 

 
 



๔. การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  จากการด าเนินงานตามโครงการ.................................................................ในแผนกวิชาฯ ประสบปัญหา 
ดังนี้ 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ของแผนกวิชาฯ เพื่อให้การด าเนินการในครัง้ 
ต่อไปประสบความส าเร็จผู้รับผิดชอบโครงการจะปรับปรุงโครงการโดยขอความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา   
ครู-อาจารย์ ในแผนกวิชาฯทุกคน          
 
 

ลงชื่อ             หัวหน้าห้อง 
        (………………………………..) 

 
 

ลงชื่อ………………………………..ครูที่ปรึกษา          ลงชื่อ………………………………..ครูที่ปรึกษา 
                 (………………………………..)                  (………………………………..) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ 

ของนักเรียนและครูต่อการจดักิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
โครงการแผนกสีขาว  

นักเรียน นักศึกษา จ านวน......................คน      ครู  จ านวน.......................คน 
 

ข้อ ข้อความ 
ร้อยละระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 

1 มีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เหมาะสม       

2 นักเรียนมคีวามสุขในการเรียน       

3 นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น       

4 กิจกรรมการเรยีนรู้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู ้

      

5 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

      

6 การประเมินผลการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเข้าใจศักยภาพของตนเอง 

      

7 กิจกรรมความรู้ที่จัดให้กับนักเรียน เป็นสิ่งทีน่ักเรียน
ต้องการ 

      

ค่าเฉลี่ย   

ร้อยละ   

 
ข้อเสนอแนะ      - 
 
สรุป    

ผลการประเมนิความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉลี่ย ………..  คิดเป็นร้อยละ  …………………   
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 เกณฑ์  5 มากที่สุด, เกณฑ ์ 4   มาก, เกณฑ์  3  ปานกลาง,เกณฑ์  2  น้อย, เกณฑ์  1  น้อยที่สุด 
 
เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น 
 ช่วงคะแนน 40.50 – 5.00     ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม 
 ช่วงคะแนน 3.75 – 4.49     ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
 ช่วงคะแนน 3.00 - 3.74     ระดับคุณภาพ   ดี 
 ช่วงคะแนน 2.50 – 2.99     ระดับคุณภาพ   พอใช ้
 ช่วงคะแนน 0.00 – 2.49     ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 

(อย่าลืมปรบัเปลี่ยนไปตามจ านวนนักเรียน) 



 
แผนการด าเนินงาน ฝ่ายการงาน 

โครงการแผนกสีขาว ของแผนกวิชา................................... 
 

 
แผนการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนนิกิจกรรม 
และผลการประเมิน 

กิจกรรมที่ ๑ 
  ๑.๑ ประเมินการท าความสะอาดห้องน้ าภายใน 
แผนกวิชา...........................จ านวน ………….. ห้อง  
ตามแบบประเมินโดยนักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน
ทุกวัน 

 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
.................................................................................. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
 ๑.๒ ประเมินการท าความสะอาดบริเวณแผนกวิชา 
ตามเวรที่ได้รับการแต่งต้ังของนักเรียน นักศกึษา 
แผนกวิชา...........................โดยนักเรียนแกนน าฝ่าย
การงาน ตามแบบประเมินการท าเวรประจ าวันทุก
วัน 

 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.๓ ประเมินการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ ์
ของแผนกสีขาว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 

 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

สรุปร้อยละเฉลี่ย  
สรุปผลการประเมินฝ่ายการเรียน 
อยู่ในระดับ 

      ระดับ ๔  ดีมาก (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) 
      ระดับ ๓  ดี (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
      ระดับ ๒  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
      ระดับ ๑  ปรับปรุง (ร้อยละ ๐-๕๙) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงาน ฝ่ายการเรียน 
โครงการแผนกสีขาว ของแผนกวิชา.................................. 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนนิกิจกรรม 
และผลการประเมิน 

กิจกรรมที่ ๑ 
  ๑.๑ ด าเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของ
นักเรียน นักศกึษา แผนกวิชา............................... 
จ านวน …….. คน โดยนักเรียนแกนน าฝา่ยการเรียน 
ตามแบบประเมินการเข้าเรียนทุกวัน 

 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
.................................................................................. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
 ๑.๒ ด าเนินการตรวจสอบผู้ที่มีผลการเรียน 
ตกต่ า มีแนวโน้มที่จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษาของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
.......................... จ านวน …………..คนโดยนักเรียน
แกนน าฝ่ายการเรียน 

 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.๓ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ที่มผีลการเรยีน 
ตกต่ า มีแนวโน้มที่จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษาของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
........................... จ านวน …………..คนโดยนักเรียน
แกนน าฝ่ายการเรียน 

 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

สรุปร้อยละเฉลี่ย  
สรุปผลการประเมินฝ่ายการเรียน 
อยู่ในระดับ 

      ระดับ ๔  ดีมาก (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) 
      ระดับ ๓  ดี (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
      ระดับ ๒  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
      ระดับ ๑  ปรับปรุง (ร้อยละ ๐-๕๙) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงาน ฝ่ายกิจกรรม 
โครงการแผนกสีขาว แผนกวิชา……………........................... 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนนิกิจกรรม 
และผลการประเมิน 

กิจกรรมที่ ๑ 
  ๑.๑ ด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชั่วโมงกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
.......................... จ านวน ……………..คน  ตามแบบ
ประเมินโดยนักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมทุก
สัปดาห ์

 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
.................................................................................. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
 ๑.๒ ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโซนสะอาด 
ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา.......................... 
จ านวน ……………..คน โดยนักเรียนแกนน า 
ฝ่ายกิจกรรมตามแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.๓ ด าเนินการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ เช่น กีฬาภายใน กิจกรรม 
รณรงค์ และวันส าคัญต่างๆ 

 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 
 

สรุปร้อยละเฉลี่ย  
สรุปผลการประเมินฝ่ายการเรียน 
อยู่ในระดับ 

      ระดับ ๔  ดีมาก (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) 
      ระดับ ๓  ดี (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
      ระดับ ๒  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
      ระดับ ๑  ปรับปรุง (ร้อยละ ๐-๕๙) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
โครงการแผนกสีขาว ของแผนกวิชา.................................  

 
 

แผนการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนนิกิจกรรม 
และผลการประเมิน 

กิจกรรมที่ ๑ 
  ๑.๑ ด าเนินการตรวจสอบและสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อย ของนักเรียน นักศกึษา แผนกวิชา
.......................... จ านวน ………….. คน           
โดยนักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
.................................................................................. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

กิจกรรมที่ ๒ 
 ๑.๒ การส ารวจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
.......................... ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาวิทยาลัย
ฯ มีการสวมหมวกนริภัยขับขี่ทุกวัน 
 

 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.๓  จัดกิจกรรมเพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มปลอด/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด ของแผนกวิชา 
โดยนักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑.๔ จัดกิจกรรมเพื่อลดจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
กลุ่มเสพ/กลุ่มติด 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
เฉลี่ยร้อยละ………………………. 

สรุปร้อยละเฉลี่ย  
สรุปผลการประเมินฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
อยู่ในระดับ 

      ระดับ ๔  ดีมาก (ร้อยละ ๘๐-๑๐๐) 
      ระดับ ๓  ดี (ร้อยละ ๗๐-๗๙) 
      ระดับ ๒  พอใช้ (ร้อยละ ๖๐-๖๙) 
      ระดับ ๑  ปรับปรุง (ร้อยละ ๐-๕๙) 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

          ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการแผนกสีขาว แผนกวิชา …...................………………............. 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 
วัน................ที.่............เดือน...................... พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา................... น.  ณ ห้อง ………………… 

 

............................................................................................................................................................................................ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ แจ้งวัตถปุระสงค์การจัดกิจกรรมแผนกสีขาว  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๑.๒ การวางแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๑.๓ การแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานของคณะท างาน
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
   
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
        -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
  ๔.๑ เรื่องจากฝ่ายการเรียน  (รองประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายการเรียน) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

๔.๒ เรื่องจากฝ่ายการงาน  (รองประธานกรรมการหัวหนา้ฝ่ายการงาน) 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................   
  ๔.๓ เรื่องจากฝ่ายสารวัตรนักเรียน  (รองประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน) 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  



๔.๔  เรื่องจากฝ่ายกิจกรรม  (รองประธานกรรมการหัวหนา้ฝ่ายกิจกรรม) 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
เลิกประชุมเวลา ........................................... น. 
 
     (ลงชื่อ)......................................    ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (...........................................) 
             ต าแหนง่ ........................................ 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (.............................................) 
            ครูที่ปรึกษา 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (.............................................) 
            ครูที่ปรึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการปฏิบัติงานแผนกสีขาว ฝ่ายการเรียน 

 

แผนกวิชา....................................................................... วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

วันที่.........................เดือน......................................พ.ศ............................. 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิ 
กิจรรม ปัญหาและอุปสรรค 

เสร็จสิ้น 
ไม่เสร็จ

สิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ......................................................       ลงชื่อ.....................................................    
              (................................................)           (..................................................) 
           รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน       หัวหน้าห้องแผนกสีขาว
      

ลงชื่อ..................................................  
     (.............................................) 

  ประธาน/เลขาโครงการแผนกสขีาว 
 แผนกวิชา..........................................  

 
 
 
 
 



 
บันทึกการปฏิบัติงานแผนกสีขาว ฝ่ายการงาน 

 

แผนกวิชา....................................................................... วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

วันที่.........................เดือน......................................พ.ศ............................. 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิ 
กิจรรม ปัญหาและอุปสรรค 

เสร็จสิ้น 
ไม่เสร็จ

สิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ......................................................       ลงชื่อ.....................................................    
              (................................................)           (..................................................) 
           รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน       หัวหน้าห้องแผนกสขีาว
      

ลงชื่อ..................................................  
     (.............................................) 

  ประธาน/เลขาโครงการแผนกสขีาว 
แผนกวิชา.......................................... 

 
 
 
 
 



 
บันทึกการปฏิบัติงานแผนกสีขาว ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 

แผนกวิชา....................................................................... วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

วันที่.........................เดือน......................................พ.ศ............................. 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิ 
กิจรรม ปัญหาและอุปสรรค 

เสร็จสิ้น 
ไม่เสร็จ

สิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ......................................................       ลงชื่อ.....................................................    
              (................................................)           (..................................................) 
           รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน       หัวหน้าห้องแผนกสขีาว
      

ลงชื่อ..................................................  
     (.............................................) 

  ประธาน/เลขาโครงการแผนกสขีาว 
แผนกวิชา.......................................... 

 
 
 
 
 



บันทึกการปฏิบัติงานแผนกสีขาว ฝ่ายกิจกรรม 
 

แผนกวิชา....................................................................... วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
 

วันที่.........................เดือน......................................พ.ศ............................. 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิ 
กิจรรม ปัญหาและอุปสรรค 

เสร็จสิ้น 
ไม่เสร็จ

สิ้น 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ......................................................       ลงชื่อ.....................................................    
              (................................................)           (..................................................) 
           รองหัวหน้าฝ่ายการเรียน       หัวหน้าห้องแผนกสขีาว
      

ลงชื่อ..................................................  
     (.............................................) 

  ประธาน/เลขาโครงการแผนกสขีาว 
แผนกวิชา.......................................... 

 


