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คำนำ 

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2561  จัดทำข้ึน
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  วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  2561  จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ  และบุคคลทั่วไป  และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน  มา  ณ โอกาสนี้ 
                  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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๑. ข้อมลูท่ัวไปของสถานศึกษา 

 สถานท่ีตั้ง 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษา
สังกัด กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เพื่อเป็น
การขยายการ อาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถ่ินและตลาดแรงงาน ซึ่งจะ
เป็นการแก้ปัญหาการขาด แคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการ
ประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพันตัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ ๘ ถนน
หาดใหญ่ – จะนะ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๓๐ โดยใช้ที่ดินสาธารณะ 
ประโยชน์ทุ่งพันตัน บนเนื้อที่ ๙๘ ไร่ ๒ งาน ๗.๑๐ ตารางวา 

 ดอกไม้ประจำสถานศึกษา 

  ดอกพันตัน ความน่าสนใจของไม้ต้นน้ี คือเป็นไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม ให้ร่มเงาได้ดี  นิเวศกว้างไกล 
ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ภาคกลางจรดภาคตะวันออกและจรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถปลูกได้
กว้างขวางขึ้นได้ในดินทุกชนิด ที่เด่นมากคือออกดอกตลอดปี ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมาก ยิ่งทรงพุ่ม
ยอดมีกิ่งมากเท่าไรก็ออกดอกได้มากเท่านั้น เพราะว่าดอกออกตามปลายกิ่ง 

 ประวัติการพัฒนาของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายในยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทั ้ง ระดับสถานศึกษา และระดับ
ห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดยใช้
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษาการประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมิน
ระดับห้องเรียน  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า 
จัดระบบสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีหน้าที่และภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

  การดำเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี้ ๑)  เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษา
เป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  ตรงตามหลักสูตรและตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ๒) เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
อาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ๓) เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ๔) เพื่อนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ  ช่วยเหลือและบริการสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีข้ึน โดยมีประวัติการเปิดสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนดังนี้ 



๕ 
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พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน ๓ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และโยธา 
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  สาขาการบญัชี 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   (ปวส.) 
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อิเลก็ทรอนิกส ์
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 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ตลอดจนอบรมสั่งสอน
ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติวิทยาลัยฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี้ 

๑. เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรม ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคม 

๓. เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

๔. เพื่อนำความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาในชนบท เพื ่อยกระดับความ เป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีข้ึน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

   จุดเด่น 

๑. ทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการคมนาคม 
๒. เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในอำเภอจะนะ 
๓. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมือ 
๔. สภาพแวดล้อมภายในมีความร่มรื่น บรรยากาศดี เป็นธรรมชาติ มีพื้นที่มาก  (๙๘  ไร่) 
๕. ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
๖. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 
๗. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
๘. เป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.(มัธยม) โรงเรียนสอนศาสนา และ

โรงงานอุตสาหกรรม 
 

   จุดด้อย 
 

๑. จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในบางแผนกยังมีปริมาณที่น้อย 
๒. สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
๓. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย เพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
๔. การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดอัตรากำลัง 



๗ 
 

๕. บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
๖. ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และไม่เพียงพอ 
๗. บุคลากรขาดความตระหนักในการนำระบบสารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
๘. ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนทางด้านศาสนา 

โอกาส 

๑. อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมมี 
๒. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และส่วนราชการให้ความร่วมมือ 
๔. สถานประกอบการมีมากเพียงพอต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา 
๕. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
๖. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสอนศาสนา ทำให้

จัดหลักสูตรวิชาชีพได้หลากหลาย 
๗. มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
๘. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย 

อุปสรรค 

๑. ความแตกต่างทางความคิด/ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภาษา 
๒. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ยอมรับความเป็นจริงของปัญหาผู้เรียนที่เกิดข้ึน 
๓. ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และปัญหาทางครอบครัว 
๔. การจัดสรรตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบราชการไม่

ทั่วถึง 
๕. ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในตัวเมือง 
๖. ไม่สามารถคัดคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนได้ 
๗. การเปิดการศึกษาที่เสรีส่งผลให้มีสถานศึกษาภาคเอกชนเปิดสาขาวิชาชีพที่คล้ายกัน 

 ปรัชญา คติพจน์ จุดยืนของสถานศึกษา ฯลฯ 

  ปรัชญาของสถานศึกษา   "คุณภาพเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำวิชา พัฒนาสังคม" 

  คติพจน์ของสถานศึกษา "สุ   จิ   ปุ   ลิ   รู้จักฟัง   รู้จักคิดค้นคว้า   รู้จักถามตอบ  รู้จักบันทึก" 

  จุดยืนของสถานศึกษา "ถูกต้อง    ประหยัด    พัฒนาต่อเนื่อง" 

  อัตลักษณ์ "เก่ง  ดี  มีคุณธรรม" 

   เก่ง          คือ  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตนเอง 

 

 



๘ 
 

   ดี           คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตั ้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็น
ประชาธิปไตย   มีจิตอาสาให้บริการสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

   มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจที่ทำให้บุคคลประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มี
จิตอาสา 

  เอกลักษณ์ “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 

  จุดเน้น นำความรู้ทักษะจากการเรียน  มาปฏิบัติ 

  จุดเด่น การนำความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ  บริการวิชาชีพชุมชน 

 

  วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ “มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้
มีฝีมือควบคู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล” 

  พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม  สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
๒. นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการการศึกษา 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่สากล 

  แผนยุทธศาสตร์  ( Strategic  Plan)  และกลยุทธ์การดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

  แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  กลยุทธ์การดำเนินงานประกอบด้วย ๒๔ กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ คือ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อเขา้สู่
มาตรฐานสากล 

๒. เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 



๙ 
 

๔. สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ   
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ๖ กล
ยุทธ์ คือ 

๑. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
๒. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
๕. จัดกระบวนการเร ียนร ู ้ทางด้านวิชาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
๖. จัดระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ คือ 

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
๓. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
๔. การบริหารความเสี่ยง 
๕. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๓ กล
ยุทธ์ คือ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
๓. ส่งเสริมการนำความรู้ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
๒. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 
๓. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 
ข้อมูลจำนวน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี  2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

แผนกวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมยอดท้ังสิ้น 
ช่างยนต์ 77 69 92 238 
ช่างเช่ือมโลหะ 19 16 16 51 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 56 50 37 143 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 15 17 13 45 
ช่างก่อสร้าง 7 6 11 24 
อุตสาหกรรมยาง 7 14 7 28 
การบญัชี 33 35 36 104 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 53 45 42 140 

รวม 267 252 254 773 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) 

แผนกวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวมยอดท้ังสิ้น 
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 40 35 75 
เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี) 12 12 24 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 38 32 70 
ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 12 - 12 
ช่างโยธา 22 13 35 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 14 6 20 
การบญัชี 22 23 45 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 24 47 

รวม 183 145 328 
 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปี พ.ศ.  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหารวิทยาลัย 4 1 5 
ข้าราชการคร ู 11 1 12 
ลูกจ้างประจำ 1 0 1 
พนักงานราชการ(คร)ู 20 8 28 
พนักงานราชการ(ธุรการ) 1 10 11 
พนักงานราชการ(นักการฯ) 5 1 6 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ครู) 4 7 11 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ธุรการ) 0 8 8 
จ้างเหมาบริการ(ครู) 0 1 1 
จ้างเหมาบริการ(ธุรการ) 1 2 3 
จ้างเหมาบริการ(นกัการฯ) 7 2 9 

รวม 54 41 95 



๑๒ 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปี พ.ศ.2561 

สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อด้วยเงินบำรุงการศึกษา 

ลำดับท่ี รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน     

1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (งานวางแผนฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

2 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งานวางแผนฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1(งานกิจกรรมฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

4 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งานกิจกรรมฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (งานโครงการ
พิเศษฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1(งานบุคลากร) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

7 เก้าอี้สำนักงาน(งานบุคลากร) 3 ตัว 1,890.00 5,670.00 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1(งานพัฒนา
หลักสูตรฯ) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

9 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งานพฒันา
หลักสูตรฯ) 

1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1(งานทะเบียน) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

11 ตู้เหล็ก 2 บาน (งานทะเบียน) 2 ใบ 4,300.00 8,600.00 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (งานบญัชี) 

1 เครื่อง 21,550.00 21,550.00 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 2(งานศูนย์ข้อมูลฯ) 

1 เครื่อง 29,650.00 29,650.00 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรบังาน
ประมวลผล(งานศูนย์ข้อมูลฯ 

1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (งานศูนย์
ข้อมูลฯ 

1 เครื่อง 34,130.00 34,130.00 

16 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร(์งานการเงิน) 1 เครื่อง 9,000.00 9,000.00 
 

 



๑๓ 
 

ลำดับท่ี รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 
17 ตู้เหล็ก 2 บาน(งานการเงิน) 3 ใบ 4,300.00 12,900.00 
18 ตู้เหล็กบานเลือ่นกระจก(งานสื่อฯ) 2 ใบ 4,900.00 9,800.00 
19 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งานประกันฯ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 
20 เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet(งานพสัดุ) 1 เครื่อง 4,100.00 4,100.00 
21 เครื่องปรบัอากาศชนิดฝงัฝ้าเพดาน 

ขนาด 32,000 บีทีย ู(ศูนย์
ประสานงานฯ)  

4 ชุด 46,700.00 186,800.00 

22 เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน  ขนาด 
24,000 บีทีย ู(ศูนย์ประสานงานฯ) 

2 ชุด 32,100.00 64,200.00 

23 โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง
(ศูนย์ประสานงานฯ) 

1 ชุด 27,800.00 27,800.00 

24 เก้าอี้ประชุม (ศูนย์ประสานงานฯ) 8 ตัว  - 
25 โต๊ะผู้อำนวยการ (ศูนย์ประสานงานฯ) 1 ตัว 7,100.00 7,100.00 
26 โต๊ะรองผู้อำนวยการ (ศูนย์

ประสานงานฯ) 
5 ตัว 6,750.00 33,750.00 

27 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ (ศูนย์
ประสานงานฯ) 

2 ตัว 4,400.00 8,800.00 

28 เก้าอี้ผูอ้ำนวยการ (ศูนย์ประสานงานฯ) 1 ตัว 3,200.00 3,200.00 
29 เก้าอี้รองผู้อำนวยการ(ศูนย์

ประสานงานฯ) 
8 ตัว 3,000.00 24,000.00 

30 เก้าอี้เจ้าหน้าที่(ศูนย์ประสานงานฯ) 2 ตัว 1,800.00 3,600.00 
31 โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง(ศูนย์ประสานงานฯ) 1 ชุด 24,000.00 24,000.00 
32 ตู้เอกสารบานเลื่อน(ศูนย์ประสานงานฯ) 2 ใบ 4,500.00 9,000.00 
33 เก้าอี้งานเลี้ยง(ศูนย์ประสานงานฯ) 60 ตัว 690.00 41,400.00 
34 โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ศูนย์

ประสานงานฯ) 
4 ตัว 1,450.00 5,800.00 

35 เครือ่งคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่1(ศูนยป์ระสานงานฯ) 

1 เครื่อง 21,500.00 21,500.00 

36 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ะบุ๊คสำหรบังาน
ประมวลผล(ศูนย์ประสานงานฯ) 

1 เครื่อง 20,500.00 20,500.00 

37 กล้องวงจรปิด(งานอาคารสถานที่) 1 เครื่อง 71,750.00 71,750.00 
38 
39 

เครื่องเช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ 
ขนาด 200 แอมป์(แผนกช่างเช่ือม
โลหะ) 

6 เครื่อง 9,800.00 58,800.00 

 

 

 



๑๔ 
 

ลำดับท่ี รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 
40 เก้าอี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(แผนกคอมฯ) 
40 ตัว 870.00 34,800.00 

41 เก้าอี้ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง(แผนกช่างไฟฟ้า) 

40 ตัว 750.00 30,000.00 

42 มิกเซอร์ดจิิตอล(แผนกช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์) 

1 ตัว 32,500.00 32,500.00 

43 เพาเวอร์แอมป์ 4 ช่อง(แผนกช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์) 

1 ตัว 32,300.00 32,300.00 

44 ไมค์ลอยมือถือคู่ UHF 4 ไมค(์แผนก
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์) 

1 ชุด 5,400.00 5,400.00 

45 ขาต้ังลำโพง(แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัน 550.00 1,100.00 
46 ขาต้ังไมค์(แผนกช่างอเิลก็ทรอนิกส์) 2 อัน 600.00 1,200.00 
47 ไมค์สาย(แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์) 2 ตัว 1,100.00 2,200.00 
48 ลำโพง 15 นิ้ว กลางแหลม(แผนกช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์) 
4 ตัว 6,000.00 24,000.00 

49 ตู้เครื่องมือ 7 ช้ัน(แผนกช่างยนต์) 1 ตัว 11,000.00 11,000.00 
50 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ SWITCH 

(แผนกช่างยนต์)  
1 ตัว 6,200.00 6,200.00 

 รวมท้ังสิ้น 1,093,800.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับ ปี พ.ศ.2561 

สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ 

ลำดับ
ท่ี 

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

1 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ 
(27หน้าต่อนาท)ี (ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
7,500.00 7,500.00 

2 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที(ศูนย์ฯ
สะเดา) 

1 เครื่อง 
49,500.00 49,500.00 

3 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม่ แบบ
เจาะกระดาษและเข้าเล่มมอืโยก
(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
11,950.00 11,950.00 

4 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
ครั้งละ 20 แผ่น(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
17,000.00 17,000.00 

5 โต๊ะประชุมพรอ้มเก้าอี้(ศูนย์ฯสะเดา) 1 ชุด 49,850.00 49,850.00 

6 โตะ๊ประชุม ขนาด 300X120X75 
เซนติเมตร(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 ตัว 
 - 

7 เก้าอี้ประชุม(ศูนย์ฯสะเดา) 10 ตัว  - 

8 
 

ถังน้ำสเตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร
(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
9,850.00 9,850.00 

9 ตู้เหล็ก 2 บาน( ศูนย์ฯสะเดา) 2 ใบ 5,450.00 10,900.00 

10 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร(ศูนย์ฯ
สะเดา)  

1 เครื่อง 
12,930.00 12,930.00 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรบังาน
สำนักงาน(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
15,500.00 15,500.00 

12 เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู(ศูนย์ฯสะเดา) 

1 เครื่อง 
22,900.00 22,900.00 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (แผนกช่างยนต์) 

15 เครื่อง 
25,500.00 382,500.00 

14 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA 
(แผนกช่างยนต์) 

15 เครื่อง 
2,490.00 37,350.00 

15 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (แผนกช่างยนต์) 15 เครื่อง 2,000.00 30,000.00 

16 เก้าอี้ผูเ้รียนแบบไมม่ีท้าวแขน (แผนก
ช่างยนต์) 

15 ตัว 
 - 

 

 



๑๖ 
 

ลำดับ
ท่ี 

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รบั จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน(บาท) 

17 เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนงั ขนาด 
12,000 บีทียู (งานอาคารสถานที)่ 

1 เครื่อง 
16,500.00 16,500.00 

18 เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู(แผนกช่างยนต์) 

1 เครื่อง 
31,500.00 31,500.00 

19 เครื่องเช่ือมมกิ/แมก (แผนกช่างเช่ือม
โลหะ) 

4 เครื่อง 
135,783.00 543,132.00 

20 ชุดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย(แผนกคอมฯ) 

40 ชุด 
28,997.00 1,159,880.00 

  - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

40 เครื่อง 
 - 

  - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA 40 เครื่อง  - 

  - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 40 ตัว  - 

  - เก้าอ้ีผู้เรียนแบบไม่มีท้าวแขน 40 ตัว  - 

 
21 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู(แผนกคอมฯ) 

2 เครื่อง 
31,500.00 63,000.00 

 รวมท้ังสิ้น 2,471,742.00 



17 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ อาคารอำนวยการ ๒๕๔๑ ๑๐,๐๒๒,๔๘๓ 
๒ อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒๕๔๑ ๑๔,๖๔๔,๐๖๒ 
๓ อาคารโรงฝึกงาน ๒๕๔๑ ๒๐,๖๓๔,๐๕๕ 
๔ บ้านพักครเูรือนแถว ๒๕๔๑ ๒,๔๙๐,๔๐๐ 
๕ ระบบประปาพร้อมเครือ่งสูบน้ำ ๒๕๔๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๖ เสาธงสูง ๑๘ ม. ๒๕๔๑ ๑๐๗,๐๐๐ 
๗ ทำถนนสายในวิทยาลัย ยาว ๑๕๐ เมตร ๒๕๔๑ ๙๕๖,๐๐๐ 
๘ โรงอาหารเอนกประสงค์ ๒๕๔๒ ๒๔๙,๐๐๐ 
๙ ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ยาว ๒๔๕ เมตร ๒๕๔๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐ ถนนภายในวิทยาลัยฯ ยาว ๔๐๐ เมตร ๒๕๔๓ ๑,๗๘๐,๐๐๐ 
๑๑ รั้วประกอบเหล็ก ๖๕๐ ม. ๒๕๔๔ ๑,๕๔๐,๕๐๐ 
๑๒ ถนนภายในวิทยาลัยฯ ยาว ๑๓๕ เมตร ๒๕๔๕ ๕๖๑,๖๐๐ 
๑๓ สนามบาสเก็ตบอล ๒๕๔๖ ๒๔๔,๐๐๐ 

๑๔ ปรับปรงุอาคาร ๓ หลัง ๒๕๔๘ ๕๐๐,๐๐๐ 

๑๕ ปรับปรงุอาคาร ๓ หลัง ๒๕๕๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

๑๖ บ้านพักผูบ้ริหาร ๒๕๕๑ ๘๑๒,๐๐๐ 

๑๗ บ้านพักคร ู๔ ยูนิต ๒๕๕๑ ๒,๓๓๑,๙๕๘ 

๑๘ อาคารหอพกันักเรียน ๒๕๕๑ ๔,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๙ รั้วคอนกรีตบล็อก ยาว ๔๕๐ ม. ๒๕๕๑ ๑,๒๖๙,๐๐๐ 

๒๐ 
ปรับปรงุสิง่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค (ปรับปรงุอาคาร
เอนกประสงค์) 

๒๕๕๒ ๓๙๖,๐๐๐ 

๒๑ ปรับปรงุซอ่มแซมบ้านพักและปรบัปรุงซอ่มแซมทาสรีั้ว ๒๕๕๒ ๑๙๐,๙๖๐ 

๒๒ อาคารหอพกันักเรียนชาย ๙ ห้อง ๒๕๕๔ ๔,๙๙๐,๐๐๐ 

๒๓ ปรับปรงุพื้นกระเบื้องโรงฝกึงาน ๒๕๕๔ ๘๒๗,๐๐๐ 

๒๔ ปรับปรงุกระจกอลูมิเนียมอาคารเรียนและโรงฝึกงาน ๒๕๕๔ ๑,๘๘๕,๐๐๐ 

๒๕ ปรับปรงุศูนย์การเรียนรู้ IT CENTER ๒๕๕๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๒๖ ปรับปรงุฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ ๒๕๕๔ ๙๘๘,๐๐๐ 



18 
 

ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒๗ ปรับปรงุฝ้าเพดาน หลังคาเรียนและโรงฝกึงาน ๒๕๕๔ ๙๘๕,๐๐๐ 

๒๘ ปรับปรงุภายในอาคาร๑ และเวทีอาคารเอนกประสงค์ ๒๕๕๔ ๑,๖๐๔,๐๐๐ 

๒๙ สนามฟุตซอลพร้อมติดต้ังอุปกรณ์มาตรฐาน ๒๕๕๕ ๑,๙๙๙,๐๐๐ 

๓๐ ปรับปรงุซอ่มแซมห้องน้ำภายในวิทยาลัยฯ ๒๕๕๕ ๕๕๘,๐๐๐ 

๓๑ ปรับปรงุซอ่มแซมทาสอีาคารอำนวยการและอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒๕๕๕ ๗๘๙,๐๐๐ 

๓๒ ปรับปรงุซอ่มแซมถนน คสล. ๒๕๕๕ ๓,๓๘๑,๐๐๐ 

๓๓ ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๒๕๕๕ ๗๐๒,๐๐๐ 

๓๔ ปรับปรงุอาคารปฏิบัติการและโรงฝึกงาน ๒๕๕๕ ๒,๒๙๑,๐๐๐ 

๓๕ ปรับปรงุภายในอาคารสำนักอำนวยการ ๒๕๕๕ ๔๘๒,๕๐๐ 

๓๖ ปรับปรงุภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ๒๕๕๕ ๑,๕๓๕,๐๐๐ 

๓๗ ปรับปรงุอาคารเอนกประสงค์และภูมิทัศน ์ ๒๕๕๕ ๓,๐๗๕,๐๐๐ 

๓๘ ปรับปรงุสนามฟุตบอล ๒๕๕๕ ๔,๕๐๑,๐๐๐ 

๓๙ ปรับปรงุสนามฟุตซอล ๒๕๕๕ ๓,๓๖๔,๐๐๐ 

๔๐ ปรับปรงุสนามบาสเก็ตบอล ๒๕๕๕ ๕๘๙,๐๐๐ 

๔๑ ปรับปรงุสนามวอลเลยบ์อล ๒๕๕๕ ๔๒๓,๐๐๐ 

๔๒ ปรับปรงุสนามเซปักตะกรอ้ ๒๕๕๕ ๑๖๙,๐๐๐ 

๔๓ ปรับปรงุสระว่ายน้ำ ๒๕๕๕ ๑,๘๐๓,๐๐๐ 

๔๔ ปรับปรงุทางเท้า ๒๕๕๕ ๒,๓๒๒,๐๐๐ 

๔๕ ปรับปรงุโรงฝึกงานแผนกช่างเช่ือมโลหะ ๒๕๕๕ ๓๓๕,๐๐๐ 

๔๖ ปรับปรงุประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ๒๕๕๕ ๑๗๙,๐๐๐ 

๔๗ ปรับปรงุอาคาร (อาคารปฏิบัติการช่ัวคราว ศูนย์ฯสะเดา) ๒๕๕๖ ๔๙๙,๕๐๐ 

๔๘ ปรับปรงุอาคาร (อาคารปฏิบัติการช่ัวคราว ศูนย์ฯสะเดา) ๒๕๕๘ ๔๙๙,๕๐๐ 

๔๙ ปรับปรงุระบบไฟฟ้า ๒๕๕๘ ๑,๔๘๙,๖๑๙ 

๕๐ ปรับปรงุอาคาร ๒๕๕๘ ๑,๖๘๓,๐๐๐ 

๕๑ ปรับปรงุหอ้งน้ำ-ห้องส้วม ๒๕๕๘ ๑,๒๖๓,๐๐๐ 

๕๒ ปรับปรงุระบบประปา ๒๕๕๘ ๑,๑๗๘,๐๐๐ 
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ลำดับที ่ ลักษณะสิง่ก่อสร้าง 
ก่อสร้างเสร็จปี 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

(บาท) 

๕๓ ปรับปรงุถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕๔ ปรับพื้นที่และถมดิน ๒,๘๐๕ ลบ.ม. ๒๕๕๙ ๘๑๘,๐๐๐ 

๕๕ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙ ๘๑๘,๐๐๐ 

๕๖ ปรับปรงุอาคารสื่อสารทางไกล ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕๗ ปรับปรงุศูนย์ฝกึประกอบวิชาชีพอิสระ ๒๕๕๙ ๔๙๙,๐๐๐ 

๕๘ 
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พรอ้มครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

๒๕๖๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 

๕๙ 
อาคารอเนกประสงค์ ๒ ช้ัน  
(ศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันากำลงัคนอาชีวศึกษา เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา) 

๒๕๖๑ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 

๖๐ 
อาคารศูนย์วิทยบรกิารพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๘๘ ตาราง
เมตร ๒ ช้ัน 

๒๕๖๑ ๙,๗๓๕,๖๐๐ 

๖๑ 
อาคารหอพกันักเรียน นักศึกษา  
ขนาด ๑๕ ห้อง ๒ ช้ัน 

๒๕๖๑ ๕,๙๐๐,๐๐๐ 

ท่ีมา : งานอาคารสถานท่ี วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖1 วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 
 

ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑ งบบุคลากร  
 ๑.๑ ขา้ราชการ  
 ๑.๑.๑ เงินเดือน ๗,๑๒๙,๗๐๖ 
 ๑.๑.๒ วิทยฐานะ ๘๒๐,๓๒๕ 
 ๑.๑.๓ ค่าตอบแทนรายเดือน ๓๓๐,๔๐๐ 
 ๑.๑.๔ เงิน พสร. ๓๔,๘๐๐ 
           ๑.๑.๕ เงิน สปพ. ๓๘๖,๒๖๗ 
           ๑.๑.๖ เงิน คศพ. ๒๑๐,๑๓๓ 
        ๑.๑.๗  ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน - 
           ๑.๑.๘ เงิน ตปพ. ๑๐๕,๐๖๗ 
 รวมข้าราชการ ๙,๐๑๖,๖๙๘ 
 ๑.๒ ลูกจ้างประจำ  
 ๑.๒.๑ เงินเดือน ๒๙๘,๙๘๐ 
 ๑.๒.๒ เงิน สปพ. ๒๔,๐๐๐ 
 ๑.๒.๓ เงิน คศพ. ๑๒,๐๐๐ 
 ๑.๒.๔ เงิน ตปพ. ๖,๐๐๐ 
 ๑.๒.๕ เงิน พ.ส.ร. - 
 รวมลูกจ้างประจำ ๓๔๐,๙๘๐ 
 ๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 รวมค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๑๐,๘๗๒,๕๗๗.๗๐ 
 รวมงบบุคลากร ๒๐,๒๓๐,๒๕๕.๗๐ 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒ งบดำเนินงาน  
 ๒.๑ ปวช.  
 ๒.๑.๑ แผนงานบุคลากรของรัฐ ค่าประกันสงัคม ๓๙๔,๘๙๐ 
 ๒.๑.๒ แผนงานบุคลากรของรัฐ ค่าตอบแทนพเิศษของผูท้ี่

ปฏิบัติราชการ ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑,๘๔๙,๖๕๐.๙๕ 

 ๒.๑.๓ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ ๖๗๑,๓๙๙.๗๐ 
 ๒.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค ๗๐๐,๐๐๐ 
 ๒.๑.๕ ค่าเช่าที่ดิน ๕๐,๐๐๐ 
 ๒.๒ ปวส.  
 ๒.๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ ๑,๐๗๙,๙๓๒.๒๒ 
  - 
       ๒.๓ ระยะสั้น  
 ๒.๓.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ๓๓,๓๐๐ 
          ๒.๓.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร   

         ระยะสั้นฐานสมรรถนะ “ภาคฤดูร้อน”  
๕๓,๘๙๗ 

 ๒.๔ โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒,๑๙๔,๐๗๕.๐๔ 
 ๒.๕ โครงการสง่เสรมิและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง - 
 ๒.๖ โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม

ภารกิจพื้นฐาน 
๑,๒๗๗,๕๓๔.๕๐ 

 รวมงบดำเนินงาน ๘,๒๕๔,๖๗๙ 
๓ งบลงทุน  
 ๓.๑ ค่าครุภัณฑ ์ ๒,๓๖๐,๗๙๒ 
 ๓.๒ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - 
  รวมงบลงทุน ๒,๓๖๐,๗๙๒ 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔ งบอุดหนุน  
 ๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอนระดบั ปวช. ๔,๖๔๕,๓๕๐ 
 ๔.๒ ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั ปวช. ๗๓๔,๘๒๕ 
 ๔.๓ ค่าหนงัสือเรียนนกัเรียน ระดบั ปวช. ๑,๕๔๑,๐๐๐ 
 ๔.๔ ค่าอุปกรณ์นักเรียน ระดับ ปวช. ๓๕๕,๘๑๐ 
 ๔.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. ๖๙๙,๓๐๐ 
 ๔.๖ โครงการสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ ๗๕,๐๐๐ 
 ๔.๗ เครือ่งมอืยืมเรียนนกัเรยีน ระดบั ปวช. ๑ ๑๕๒,๘๑๗ 
 ๔.๘ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี ๓๐,๐๐๐ 
 ๔.๙ ทุนกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน จังหวัดชายแดนใต้ ๔,๕๕๐,๕๐๐ 
 รวมงบอุดหนุน ๑๒,๗๘๔,๖๐๒ 
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ท่ี หมวด/รายการ งบประมาณ(บาท) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ งบรายจา่ยอ่ืน  
 ๕.๑ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ๓๐๒,๑๖๐ 
 ๕.๒ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นกัเรียน ๙๐,๑๙๐ 
     ๕.๓ โครงการ Fix it center ๗๖๙,๗๕๔ 
 ๕.๔ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน 
๒๙,๗๙๘ 

 ๕.๕ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ๒๙,๑๗๐ 
 ๕.๖ โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา 
๙๑,๘๑๔ 

 ๕.๗ โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ ๓๐,๐๐๐ 
 ๕.๘ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ๑,๔๒๔,๓๓๖ 
 ๕.๙ โครงการสง่เสรมิการพัฒนาศักย-ภาพกำลงัคนวิชาชีพ

จังหวัดชายแดนใต้ 
๑๒๕,๐๐๐ 

 ๕.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพฯ 

๓๗,๑๕๐ 

 ๕.๑๑ โครงการอาชีวะพัฒนา ๒๙๙,๑๖๘ 
 ๕.๑๒ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล - 
 ๕.๑๓ โครงการยกระดับอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน

อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
- 

 ๕.๑๔ โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 
 

- 

 ๕.๑๕  โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ - 
 ๕.๑.๖ โครงการจ้างครู วิชาชีพทรงคุณค่า - 
 รวมงบรายจา่ยอ่ืน ๆ ๓,๒๒๘,๕๔๐ 
๖ เงินนอกงบประมาณ  
 ๖.๑ รายไดส้ถานศึกษา (บกศ.) ๑,๘๘๓,๕๘๘ 
 ๖.๒ กจิกรรมรณรงค์และลดอุบัตเิหตุทางถนน  
 รวมเงินนอกงบประมาณ ๑,๘๘๓,๕๘๘ 
 รวมงบประมาณท่ีใช้จ่ายท้ังสิน้ ๔๘,๗๔๒,๔๕๖.๗๐ 
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ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

1. นายสุธรรม   เดชนครินทร ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ 
2. นายณรงค์   ดีย่ิง   พ.ศ.  ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗ 
3. นายชาญทนงค์  บุญรกัษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ 
4. นายมนูญ   คุ้มกล่ำ   พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ 
5. นายประจวบ  จันทภาโส  พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
6. นายมนัสฌาน์  ชูเชิด   พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 
7. นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ   พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ปจัจบุัน 

 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560 – 2561 

1. นายธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
3. นายประมลู ทองขาว รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
4. นายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
5. นายศราวุธ ชุมภูราช ครู ค.ศ.2 ทำหน้าที ่

รองผู้อำนวยการ 
กรรมการ 

6. นายนิโรจน ์ เพ็งศร ี ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ 
7. นายมานพ บุญประเสริฐ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8. นายธนภัทร์ พานิช ผู้แทนฝ่ายพัฒนากจิการฯ กรรมการ 
9. ว่าที่ ร.ต.วีระวงศ์ วงศ์หล่อ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10. นายสมคิด เพ็ชร์เทพ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
11. นางสุธิษา บุญเรืองขาว ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
12. นายสุวิทย ์ เชยบัวแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
13. นายนพฐพรข์ สถิตดำรงกลุณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
14. นายกอบศักดิ ์ ดิษโสภา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๕. นายประสาน หมินแดง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
16 นายสรณวิทย ์ ชูพรหม ผู้แทนฝ่ายบรหิารทรัพยากร กรรมการ 

และเลขานุการ 
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สรุปผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 
                 

                     

ตัวบ่งชี้ 

 

เปรียบเทียบการพัฒนา 

พัฒ
นา

 / 
ไม่

พัฒ
นา

 

 
2559 

(ปีการศึกษา) 

 
2560 

(ปีการศึกษา) 

(ค่าคะแนน) (ค่าคะแนน)  
(ระดับคุณภาพ) (ระดับคุณภาพ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้สำเรจ็การศึกษา 

5 5 
✓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาเทียบกบั
จำนวนผู้เข้าเรียน 

3 3 
✓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 5 
✓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตาม
นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5 5 
✓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

5 5 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 

4 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมลู
สารสนเทศ 

5 5 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

5 4 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

5 5 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา 

3 3 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา          4 4 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกจิกรรมเสริม
หลักสูตร 

         5 5 ✓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระดบัความพึงพอใจในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

         - 5 
✓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

         5 5 ✓ 
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 

    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 3 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 2 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 5 ดีมาก 

    ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 4 ดี 
มาตรฐานท่ี 3 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 5 ดีมาก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 3 พอใช้ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 4 ดี 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 5 ดีมาก 
    ตัวบง่ช้ีที่ 3.5 5 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 

    ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 5 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษา  

 1. ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดีมาก”    จำนวน ............10...........ตัวบ่งช้ี 
 2. ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ดี”    จำนวน ............2...........ตัวบ่งช้ี 
 ๓. จำนวนตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “พอใช้”   จำนวน ............2...........ตัวบ่งช้ี 
 4. จำนวนตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ต้องปรับปรงุ”  จำนวน ............-...........ตัวบง่ช้ี 
 5. ตัวบ่งช้ีที่อยู่ในระดบัคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน”  จำนวน ............-............ตัวบง่ช้ี 
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ส่วนที่ 2  
รายละเอียด 

สรุปการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561 

************************ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ท่ี รายการ จำนวน 
1. จำนวนกิจกรรม / โครงการท้ังสิ้น 127 
2. จำนวนกิจกรรม / โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ 14 
3. จำนวนกิจกรรม / โครงการ  ท่ีดำเนินการ 113 
4. คิดเป็นร้อยละ 88.98 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  256๑ 
โครงการ / กิจกรรม   โครงการสร้างเครอืข่ายพัฒนาการจดัการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เอกชนอำเภอจะนะ  ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๑  
1.  ระยะเวลา    ปีการศึกษา  256๑    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อสร้างเครอืข่ายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2.เพื่อจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเกชน จำนวน ๑๐๐ คนงบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  ๑๑,๕๕0    บาท 
  งปม.  ๑๑,๕๕0   บาท 
    ใช้จ่ายจริง ๑๑,๕๕0   บาท 
  คงเหลือ   -    บาท  

4. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
 1.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจำนวน ๑๐๐ คน  
  

 1.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  ๙๐ % 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร 
หน่วยงานราชการในอำเภอจะนะ มีความเข้าใจในการ
เรียนสายอาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
1.สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร 
หน่วยงานราชการในอำเภอจะนะ มีความเข้าใจใน
การเรียนสายอาชีพ 
 

1.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน ให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนา
การศึกษา  อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
๒.หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคีที่ดีระหว่างองค์กร 
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร 
หน่วยงานราชการในอำเภอจะนะ มีความเข้าใจในการ
เรียนสายอาชีพ 

 
5. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
6. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี      
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
       ภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐        . 

 
1. ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2561    .  
2.  สถานท่ี    งานพัสดุ  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1   เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐ 
3.2   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานพสัดุให้ดมีากยิ่งขึ้น 

4 งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  15,000   บาท 
  งปม.  15,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,000  บาท 
  คงเหลือ       -   บาท  

5 ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐  ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐   
 
 

เชิงคุณภาพ 
การบริหารจัดการงานพัสดุมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ทำให้การบริหารจัดการงานพัสดุมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
6 ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7 ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8 รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
       ภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐        . 

 

4. ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2561    .  
5.  สถานท่ี    งานพัสดุ  ฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
6. วัตถุประสงค ์

8.1   เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐ 
8.2   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานพสัดุให้ดมีากยิ่งขึ้น 

9 งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  15,000   บาท 
  งปม.  15,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,000  บาท 
  คงเหลือ       -   บาท  

10 ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐  ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐   
 

 
เชิงคุณภาพ 
การบริหารจัดการงานพัสดุมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
บุคลากรในสถานศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2๕๖๐ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ทำให้การบริหารจัดการงานพัสดุมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
11 ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
12 ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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13 รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม  ซ่อมแซมปรบัปรุงพื้นโต๊ะรบัประทานอาหาร............................................................. 
1.  ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561................................................................................................. 

2.  สถานท่ี   โต๊ะสำหรับน่ังรับประทานอาหาร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................. ............................. 
3. วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีโต๊ะเพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในการรับประทานอาหารกลางวัน.................... 
4.  งบประมาณ  

(  /   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   15,000   บาท 
  งปม.  15,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 14,998   บาท 
  คงเหลือ          2   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ โต๊ะพับ ขนาด0.45 * 0.75 *1.80 เมตร 
จำนวน 15 ตัว 
 
 

โต๊ะพับ ขนาด0.45 * 0.75 *1.80 เมตรเปลี่ยนพื้นโต๊ะใหม่ 

เชิงคุณภาพ  เปลี่ยนพื้นโต๊ะใหม่โดยใช้ไม้อัด หนา 15 มม. ที่
มีความแข็งแรงกว่าพื้นเดิม 
 

นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีโต๊ะที่ใช้ในการรับประทาน
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 

6. ปัญหาและอุปสรรค   ไม่มี ............................................................................... ................................................................... 
7. ข้อเสนอแนะ  ไม่มี................................................................................................................ ................................................  
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ. สภาพโต๊ะพับที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานและไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้อีกจึงต้องมีการซ่อมแซมก่อน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรมปรับปรุงภูมทิัศน์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2561.................................................................................................. 
2.  สถานท่ี.... วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................................................................. ............... 
3. วัตถุประสงค์.1.เพื่อให้วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้................ ....... 

                  
4. งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   65,000   บาท 
  งปม.  65,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 48,715   บาท 
  คงเหลือ  16,285         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ จัดพื้นที่สวนหย่อมหน้าอาคารเอนกประสงค์ 1 
จุด  ขนาด 10 * 40 เมตร  
 
 
 

จัดปรับพื้นที่จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเอนกประสงค์และปลูก
ไม้ประดับ  ปลูกหญ้า 

เชิงคุณภาพ  อาคารสถานที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน
และมีภูมิทัศน์สวยงาม 
 
 
 
 

หน้าอาคารเอนกประสงค์มีความเป็นระเบียบและสวยงามมี
บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..ปรับพื้นท่ีรอบอาคารเอนกประสงค์............ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..พื้นที่จัดสวนหย่อมบริเวณอาคารเอนกประสงค์..................................................................................................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรมจัดทำป้ายแผนกวิชา 3 แผนกวิชา............................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561..................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.... วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................ ................................................................ 
3. วัตถุประสงค์.1.เพื่อให้ความสะดวกในการติดต่อของนักเรียนนักศึกษากับแผนกวิชาชีพ................................. ............. 

                  
4. งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   60,000   บาท 
  งปม.  60,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 59,000   บาท 
  คงเหลือ  1,000         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ ป้ายแผนกวิชา จำนวน 3 ป้าย 
 
 
 

ป้ายตัวหนังสือสแตนเลสเงาพื้นซีลายสีน้ำเงิน จำนวน 3 ป้าย 
 

เชิงคุณภาพ  ตัวป้ายแผนกวิชาใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
และคงทนแข็งแรง  จำนวน 3 ป้าย 
 
 
 
 

ความเป็นระเบียบของแผนกวิชาและสะดวกในการติดต่อของ
นักเรียน นักศึกษา  และการติดต่อของบุคลภายนอกวิทยาลัย 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ก่อนการติดตั้งป้าย 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หลังการติดตั้งป้าย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรมจัดทำป้ายสารสนเทศแผนกวิชา............................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561.................................................................................................. 
2.  สถานท่ี....อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้นหลังใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ......................................................... ............... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1.เพื่อให้บ่งบอกพื้นที่ต่างๆ ในแผนกวิชา........................................................................ .................... 
3.2 เพื่อความเป็นระเบียบในแผนกวิชา............................................................................................... ... 

                  
4. งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   60,000   บาท 
  งปม.  60,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 49,600   บาท 
  คงเหลือ  10,400         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ ป้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 แผนกวิชา 
 
 
 

ป้ายพื้นที่ปฏิบัติงานในแผนกวิชา ตัวป้ายทำจากแผ่นอคิลิก 
ตัวหนังสือตัดจากสติกเกอร์ จำนวน 3 แผนกวิชา 
 

เชิงคุณภาพ  ตัวป้ายใช้วัสดุที่คงทนแข็งแรงและมีความ
สวยงาม   
 
 
 
 

ความเป็นระเบียบของแผนกวิชาและสะดวกในการเข้าเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี

...................................................... ........................................................... ...................................... 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี

....................................................................... ......................................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.ป้ายบอกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..ป้ายบอกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรมจัดซือ้ระบบกล้องวงจรปิด............................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561..................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี.... วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................................................. ............... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1.เพื่อใช้เพิ่มความปลอดภัยกับนักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัย................................... 
3.2 เพื่อดูแลทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ.......................................................................................  

                  
4. งบประมาณ  

(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   71,750   บาท 
  งปม.  71,750   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 71,750   บาท 
  คงเหลือ      0         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ เครื่องบันทึก 1 เครื่อง  กล้อง 16 ตัว 
 
 
 

ระบบกล้องวงจรปิดระดับ HD 1 ชุดประกอบด้วยเครื่อง
บันทึกระดับ HD 1 เครื่อง  และกล้องระดับ HD บันทึก
กลางวันและกลางคืน 
 

เชิงคุณภาพ  ระบบไฟล์ภาพที่บันทึกในระดับ HD และ
สามารถบันทึกภาพที่คมชัดทังกลางวันและกลางคืน 
 
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ
ทรัพย์สินของราชการ ได้รับการดูแล และปลอดภัย 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี

................................................................................................................. ...................................... 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี

............................................................................... ..............................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.ป้ายบอกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ..ป้ายบอกพื้นที่การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม  รับรายงานตัวนักเรยีนนักศึกษาใหม ่ ประจำปีการศึกษา   2561 

1. ระยะเวลา  มีนาคม  –  กรกฎาคม  2561 
2. สถานท่ี   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการเพิม่ปริมาณผูเ้รียนทางด้านสายอาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกเรียน 
      สายอาชีพ 
3.2  เพื่อผลิตกำลงัคนด้านฝีมอื เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.3  เพื่ออำนวยความสะดวก  และการบรกิารทีป่ระทับใจต่อผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา 

4  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 15,000  บาท 
  ในงปม.  15,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,315   บาท 
  คงเหลือ  -315   บาท  

5 ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
-จำนวนนักเรียนนักศึกษาทีร่ายงานตัวมอบตัว  ได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนนกัศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ   
 

นักเรียนนกัศึกษาที่รายงานตัวมอบตัวข้ึนทะเบียนเรียน 
ปีการศึกษา  2561  

- ระดับ  ปวช.1  จำนวน  275  คน 
- ระดับ  ปวส.1  จำนวน  182  คน 

เชิงคุณภาพ 
- สามารถรับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้า
ใหม่ได้คิดเป็น จากผู้ทีผ่่านการสอบวัดพื้นฐานความรู้
ทางวิชาชีพ 
3.1 เพื่อเป็นการเพิม่ปริมาณผูเ้รียนทางด้านสาย
อาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือก
เรียนสายอาชีพ 
3.2   เพื่อผลิตกำลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.3  เพื่ออำนวยความสะดวก  และการบรกิารที่

ประทับใจตอ่ผูป้กครอง และนักเรียนนกัศึกษา 
 

 
ร้อยละ  100 
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6. ปญัหาและอุปสรรค.............ไม่ม.ี........................................................... 
 
7. ข้อเสนอแนะ.............ไมม่ี................................................................  

 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ / กิจกรรม  ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 

1. ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2561 เดือนตุลาคม  2561 เละภาคเรียนที่ 1/2562 พฤษภาคม  2562   
2. สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร    และแผนการ
เรียน ประจำภาคเรียน  

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 3,150   บาท 
  ในงปม.    3,150   บาท 
  นอก งปม.                           บาท 
    ใช้จ่ายจริง    2,950   บาท 
  คงเหลือ        200            บาท  
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียนนกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรง
ตามโครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน ประจำ
ภาคเรียน 
 

นักเรียนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่  2/2561 

- ปวช. จำนวน    773   คน 
- ปวส.  จำนวน   328    คน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 
- ปวช. จำนวน    703   คน 
- ปวส.  จำนวน   324   คน 

 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตรงตามโครงสร้างหลกัสูตร    และแผนการเรียน 
ประจำภาคเรียน  

 

 
ร้อยละ 100 

 

6. ปญัหาและอุปสรรค  นักเรียนระดบั  ปวส. จะขอผ่อนผนัค่าลงทะเบียนเรียน เนือ่งจากปญัหาทางการเงิน 
7. ข้อเสนอแนะ.......................ไมม่ี............................................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
1. ระยะเวลา  ระยะเวลา  3  เดือน 
2. สถานท่ี   สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเปน็นักเรียนนกัศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.2 เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
3.3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (การเข้าสอบ ใช้เปน็ส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทาง 
ฯลฯ) 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 45,000  บาท 
  ในงปม.              บาท 
  นอก งปม.  45,000           บาท 
    ใช้จ่ายจริง 31,500  บาท 
  คงเหลือ  13,500  บาท  
 
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 มี
บัตรประจำตัวครบทกุคน 
 

 
จำนวนนักเรียนที่ทำบัตรประจำตัวนักเรียนปี
การศึกษา  2561 จำนวน  450 คน 

- ปวช.1   จำนวน   267   คน 
- ปวส.1   จำนวน   183   คน 

เชิงคุณภาพ 
บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษามีความเป็นมาตรฐาน 
ความคงทน  และรูปแบบที่ชัดเจนทัง้วิทยาลัยฯ 
3.1 เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดง
การเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.2 เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
3.3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (การเข้าสอบ 
ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทาง ฯลฯ) 
 

 
ร้อยละ 100 
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6. ปญัหาและอุปสรรค   
6.1 การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา  2561   
6.2 นักเรียนนกัศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

10  
7. ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศกึษา  2561 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา 
 

7.  ระยะเวลา  ระยะเวลา  3  เดือน 
8.  สถานท่ี   สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. วัตถุประสงค์   

3.1 เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเปน็นักเรียนนกัศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.2 เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
3.3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (การเข้าสอบ ใช้เปน็ส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทาง 
ฯลฯ) 

10.  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 45,000  บาท 
  ในงปม.              บาท 
  นอก งปม.  45,000           บาท 
    ใช้จ่ายจริง 31,500  บาท 
  คงเหลือ  13,500  บาท  
 

11. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 มี
บัตรประจำตัวครบทกุคน 
 
 
 

 
จำนวนนักเรียนที่ทำบัตรประจำตัวนักเรียนปี
การศึกษา  2561 จำนวน  450 คน 

- ปวช.1   จำนวน   267   คน 
- ปวส.1   จำนวน   183   คน 

เชิงคุณภาพ 
บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษามีความเป็นมาตรฐาน 
ความคงทน  และรูปแบบที่ชัดเจนทัง้วิทยาลัยฯ 
3.1 เพื่อให้นกัเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดง
การเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3.2 เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 

 
ร้อยละ 100 
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3.3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ (การเข้าสอบ 
ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทาง ฯลฯ) 
 
 
 

 
 

12. ปัญหาและอุปสรรค   
6.1 การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา  2561   
6.2 นักเรียนนกัศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ  

10  
13. ข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
 

14. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ  บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา  ปีการศกึษา  2561 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม  เชิดชูเกยีรตินักศึกษาท่ีมีผลการเรยีนดี 3.5 ขึ้นไป 

 

15. ระยะเวลา  สิ้นปีการศึกษา  2561    
16.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
17. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ 3.5 ข้ึนไป 
3.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  
3.3 เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าเรียน 

4  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 3,000   บาท 
  ในงปม.    3,000   บาท 
  นอก งปม.                           บาท 
    ใช้จ่ายจริง    3,000   บาท 
  คงเหลือ        00            บาท  
 

5 ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ 3.5 ข้ึนไป   
และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน  
ร้อยละ 100 

นักเรียนนกัศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ผลการเรียน 
3.5 ข้ึนไป ประจำปีการศึกษา  2561 

- ปวช. จำนวน    65   คน 
- ปวส.  จำนวน   40    คน 

เชิงคุณภาพ 
- ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนกัศึกษาที่มผีลการเรียน
ดีอยู่ในเกณฑ์ 3.5 ข้ึนไป 
- เป็นการประชาสมัพันธ์สถานศึกษา และเพิ่มจำนวน
ผู้เข้าเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 

 
6 ปัญหาและอุปสรรค .......................ไม่มี.......................................  

 

7. ข้อเสนอแนะ .......................ไม่มี.....................  

 
 



54 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม    จัดทำวารสารประชาสมัพันธ์ 

 1.ระยะเวลา.............. 1  ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561............................................... 
2. สถานท่ี............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ................................................................. ............................. 

3. วัตถุประสงค์    
๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2 เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 

3 เพื่อเพิม่ปริมาณผูเ้รียนด้านสายอาชีพ 
4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  30,000   บาท 

  ในงปม.  30,000   บาท 
  นอก งปม.   -                        บาท 

    ใช้จ่ายจริง   10,000                       บาท 
  คงเหลือ  20,000                        บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
-  วารสารประชาสัมพันธ์  ราย  3  เดือน  พิมพ์ครั้ง
ละ  1,000  เล่ม  จำนวน  4  ฉบับ  ต่อปี   

 
       4,000 ฉบับ 

เชิงคุณภาพ 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค...............ไม่มี.......................................................................................... ...................................... 

7. ข้อเสนอแนะ...........ไม่มี.....................................................................................................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธิบายใต้ภาพ..... วารสารประชาสมัพันธ์   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม    สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 

 1. ระยะเวลา.............. 1  ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561............................................... 
2.  สถานท่ี............วิทยาลัยเทคนิคจะนะ......................................................... ..................................... 
3. วัตถุประสงค์    

1.  เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
2.   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
3.   เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2561 

4.  งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  97,529   บาท 

  ในงปม.  97,529   บาท 
  นอก งปม.                           บาท 

    ใช้จ่ายจริง   97,529                       บาท 
  คงเหลือ  -                        บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
-  โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการ   
-  นักเร ียนโรงเร ียนม ัธยม โรงเร ียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 
 

 
     18 สถานศึกษา 
 

      500 คน 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2561  
-  นักเร ียนโรงเร ียนมัธยม โรงเร ียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้าน
สายอาชีพ  
 

 
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค...............ไม่มี.......................................................................................... ...................................... 

7. ข้อเสนอแนะ...........ไม่มี.............................................................................. .......................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ............. สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ  (Open  house) 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม   จัดซื้อและจัดหาครุภัณฑส์ำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 

1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2561    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน  14  รายการ 
 3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 3.3 เพื่อให้เกิดความเพียงพอและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการศึกษา 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  520,600   บาท 
  งปม.   -            บาท 
  นอก งปม.      520,600           บาท 
    ใช้จ่ายจริง 412,100     บาท 
  คงเหลือ                  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง 

2. เครื ่องคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 

3. เครื ่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ ๊ค สำหรับประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์สำหรับ ระบบ RMS 
จำนวน 1 เครื่อง 

5. เคร ื ่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ :Inkjet) 
จำนวน 1 เครื่อง 

6. เคร ื ่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง 
7. เคร ื ่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จำนวน 1 เครื่อง 
 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 7 เครื่อง  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง  
4. เครื ่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์สำหรับ ระบบ 
RMS จำนวน 1 เครื่อง   
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เชิงปริมาณ 

8. ตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหลก็บานเปิด 2 บาน ทึบแสง 
ส ูงขนาด 91.4 (กว้าง) x 45.7(ล ึก) x 183 (ส ูง) 
เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้ 
9. ตู ้จ ัดเก็บเอกสาร แบบบานเลื ่อน กระจก ขนาด 
118.8(กว้าง) x 40.8(ลึก) x 183(สูง) เซนติเมตร 
จำนวน 10 ตู้ 
10.  บานเลื่อนกระจกสูง แบบเหล็ก สูงขนาด 91.4(
กว้าง) x 45.7(ลึก) x 87.7 (สูง) เซนติเมตร จำนวน 
2 ตู ้
11.  เครื ่องอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 1 
เครื่อง 
12.  เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU จำนวน 
3 เครื่อง 
13.  เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
14.  ช้ันวางของ จำนวน 1 ชุด 

 

 
5. เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมกึ (อังกฤษ :Inkjet) 
จำนวน 1 เครื่อง   
6. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง   
7. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จำนวน 1 เครื่อง   
8. ตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหล็กบานเปิด 2 บาน ทึบ
แสง สูงขนาด 91.4 (กว้าง) x 45.7(ลึก) x 183 
(สูง) เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้ 
9. ตู้จัดเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด 
118.8(กว้าง) x 40.8(ลึก) x 183(สูง) เซนติเมตร 
จำนวน 10 ตู้ 
10.  บานเลื ่อนกระจกสูง แบบเหล็ก สูงขนาด 
91.4(กว้าง) x 45.7(ลึก) x 87.7 (สูง) เซนติเมตร 
จำนวน 2 ตู้ 
11.  เครื่องอากาศขนาด 18000 BTU จำนวน 1 
เครื่อง 
12.  เคร ื ่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU 
จำนวน 3 เครื่อง 
13.  เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
14.  ช้ันวางของ จำนวน 1 ชุด 
 

เชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัตงิานของบุคลากรในแต่ละงานมีศักยภาพ
และได้ผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจของงาน  
2. ครุภัณฑส์ำนักงานมีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 
     การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละงาน / 
ฝ่าย  ที่ได้รับครุภัณฑ์รองรับการปฏิบัตงิาน  ด้าน
เอกสาร  และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ    ใน
การปฏิบัตงิาน   จึงทำใหเ้กิดแรงจงูใจ  มีขวัญและ
กำลังใจ โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และครบถ้วน ตามขอบเขต
ภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย   

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปงีบประมาณ  2561 
 

1.  ระยะเวลา    ปีงบประมาณ  2561  ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2561 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  10,000   บาท 
  งปม.  10,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง   10,000  บาท 
  คงเหลือ    -           บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2561 

 
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี
งบประมาณ  2561  จำนวน 50 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย 
และบรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  

 
มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ คิดเป็นร้อยละ  88.98 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจำปงีบประมาณ 2561 
 

1.  ระยะเวลา เดือนตลุาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อจัดหาเครื่องกระจายสญัญาณ ให้รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อใหเ้ครือข่ายระบบอินเตอรเ์น็ตภายในวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้ดี เต็มประสทิธิภาพ 
3.3 เพื่อใหก้ารบริการกับ นักเรียน นักศึกษาได้รบัประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแกผู่้สนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า นำไปใช้ประโยชน์ 

4.  งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 246,200 บาท 
  ในงปม.  246,200  บาท 
  นอก งปม.  -             บาท 
    ใช้จ่ายจริง 152,953.60  บาท 
  คงเหลือ  93,246.40  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,085 คน  ครูและ
คณะบคุลากร 94  คน 

นักเรียน นักศึกษา ครูและคณะบุคลากร สามารถใช้
งาน และได้รบัประโยชน์จากการใช้งานระบบ

อินเตอร์เน็ต 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ครู และบคุลากร ได้ประโยชน์
จากระบบอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ ในการดำเนินงาน
และค้นคว้าหาความรู ้

นักเรียน นักศึกษา ครู และบคุลากร ได้ประโยชน์
จากระบบอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ ในการดำเนินงาน

และค้นคว้าหาความรู ้

 
6. ปัญหาและอุปสรรค......ไม่มี..... 
7. ข้อเสนอแนะ......ไม่มี..... 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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ติดตั้งระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. อาคารอำนวยการ อาคารพณิชยกรรม และจัดทำรูปเล่มข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม อบรมพฒันาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
RMS2012 

 
1.  ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2012) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย 
3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร 
ทุกแผนก/งาน ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครอืข่ายอาจารย์ทีป่รึกษา 

4. งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 70,000 บาท 
  ในงปม.  70,000  บาท 
  นอก งปม.  -             บาท 
    ใช้จ่ายจริง 66,099.20  บาท 
  คงเหลือ  3,900.80  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ( RMS : 2012 ) จำนวน 1  ระบบ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากของเดิมท่ีดำเนินการมาก่อน
แล้ว 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหนา้ท่ีในวิทยาลัย 
จำนวน 94 คน เขา้ร่วมประชุมสัมมนา/เชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสรา้งความรู้ความเข้าใจระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ( RMS : 2012 ) และนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได ้

 
- ติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศกึษา  ( RMS : 2012 ) จำนวน 1  ระบบ 
 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหนา้ท่ีในวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการเพ่ือสรา้ง
ความรู้ความเขา้ใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2012 )
จำนวน 72 คน 
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เชิงคุณภาพ 
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2012 ) 
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชนส์ถานศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2012 ) 
ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นประโยชนส์ถานศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค......ไม่มี..... 
7. ข้อเสนอแนะ......ไม่ม.ี.... 
8.  รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพระหว่างการอบรมพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
RMS2012 ระหว่างวันท่ี 22 -23 มีนาคม 2561 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม พัฒนาศักยภาพศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจำปกีารศึกษา 2560 

 
1.  ระยะเวลา เดือนตลุาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 
2.  สถานท่ี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ห้องสืบค้นข้อมูล (ห้องสมุด) ช้ัน 2 อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อพฒันาศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อสร้างความตระหนกั และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลแก่นกัเรียน นักศึกษา และครูทีป่รกึษา 
3.3 เพื่อช่วยให้การดำเนินการกรอกข้อมลูของนักเรียน นักศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

4.  งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จา่ย (    )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 3,000 บาท 
  ในงปม.  3,000   บาท 
  นอก งปม.  -             บาท 
    ใช้จ่ายจริง 1,866   บาท 
  คงเหลือ  1,134   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกช้ันปี จำนวน 1,085 
คน 

นักเรียน นักศึกษาทกุช้ันปีเข้าปรับปรงุข้อมลูส่วน
บุคคล เป็นปัจจุบัน จำนวน 684 คน คิดเป็น 63 % 

เชิงคุณภาพ 
- สร้างความเข้าใจเรื่องศูนย์กำลงัคนอาชีวศึกษาแก่ครู
ทุกท่าน 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1, ปวช.2, และ 
ปวส.1 ยกเว้นนักศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น ทำการ
ปรับปรงุข้อมลูส่วนบุคคลครบทุกคน และทุกรายการ 
- นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ที่
กำลังจะจบในปกีารศึกษา 2561 นี้ ใหม้ีการทบทวน
ปรับปรงุข้อมลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบันกอ่นจบ
การศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา มคีวามตระหนัก และความเข้าใจ
ในการกรอกข้อมลู ทำให้การดำเนินการกรอกข้อมูล
ของนักเรียน นักศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปจัจบุัน 
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6. ปัญหาและอุปสรรค......ไม่มี..... 
7. ข้อเสนอแนะ......ไม่มี..... 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดทำบอร์ดประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

1.  ระยะเวลา    1 กรกฎาคม 2561.  
2.  สถานท่ี    ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    . 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามีภาพลกัษณ์ที่ดี   
 3.2  เพื่อรองรบัการประเมินประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  ปีการศึกษา 2560 

 3.3  เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  3,800    บาท 
  งปม.  3,800   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,800   บาท 
  คงเหลือ     -   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
- จัดทำบอร์ดประกันคุณภาพการศึกษา กระดาษ
ชานอ้อยและปทูับด้วยผ้าสักกะหลาด ขนาด 122 
x 244 เซนติเมตร 

 
- บอร์ดประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน  1 บอร์ด 
 

เชิงคุณภาพ 
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้เข้าใช้บริการทั้งภายใน
และภายนอก และประเมินสถานศึกษาต่างๆ 

 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีสำนักงานประกันคุณภาพที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะกับการทำงาน  

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Self Assessment Report : SAR2560)   
 

1.  ระยะเวลา    1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561    .  
2.  สถานท่ี    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จังหวัดสงขลา    . 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อให้ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษากับบุคลากร 

 3.2  เพื่อนำผลการจัดการความรู้ไปปรับใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  10,000   บาท 
  งปม.  10,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง -   บาท 
  คงเหลือ  10,000  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2561 
 

 
- จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2560  จำนวน 5 เล่ม 
 

เชิงคุณภาพ 
ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  

 

 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศ ึกษา ม ีผลการประเม ินค ุณภาพของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู ่ที่ค ่าคะแนน 
4.53 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 

 
 
 
 



73 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   ประเมินสถานศึกษาพอเพียง   
 

1.  ระยะเวลา    15 สิงหาคม 2561.  
2.  สถานท่ี    ห้องประชุมทุง่พันตัน ช้ัน 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    . 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้วิธีการดำเนินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.2  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปและประเมินหลักเกณฑส์ถานศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง 

 3.3  เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 3.4 เพื่อนำผลการจัดการความรู้ไปปรบัใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการประเมนิ
สถานศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  10,000   บาท 
  งปม.  10,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 11,301  บาท 
  คงเหลือ             -1,301  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
- วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้ารบัการประเมิน
สถานศึกษาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
- รายงานผลการประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 

เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษาผ ่านการประเม ินสถานศ ึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัล “สถานศึกษา
พอเพียง ปีการศึกษา 2561”  

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 



75 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการ 
นักเรียน นักศึกษา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันสำคญัของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
 

1. ระยะเวลา   1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561                                              .  
2. สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ      วัดโคกทราย  และที่ว่าการอำเภอจะนะ                         . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ตระหนกัถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
3.2  เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
3.3  เพื่อปลูกฝงันักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รกัษ์ หวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยคงไว้สืบไป 
3.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกิจกรรมรว่มกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

 
4.  งบประมาณ  

()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 30,000   บาท 
   ในงปม.  30,000   บาท 
   นอก งปม.                          บาท 
     ใช้จ่ายจริง 31,350   บาท 
   คงเหลือ  - 1,350     บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการจำนวน   
 

 
 จำนวน  849  คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  
วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันสำคัญต่าง  ๆ  ของ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  
90 

 
กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่   จำนวน 735 
คน เข้าร่วม 687 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู  จำนวน  642  คน  เข้าร่วม  
604  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.21 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาฯ นกัเรียนเข้าร่วม  753  
คน   เข้าร่วม  694  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.16 
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กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10  จำนวน  
744  คน   เข้าร่วมกจิกรรม  จำนวน  684  คน 
เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ   91.94 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   จำนวน 642 คน เข้าร่วม 
600  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.46 

 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค   -  ไม่มี – 
7. ข้อเสนอแนะ   -  ไมม่ี - 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมสง่ท้ายปเีก่าต้อนรับปีใหม่  พ.ศ.  2561  วันที่   29  ธันวาคม  2560  ณ  หอประชุม  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันที่ 14  มิถุนายน 2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคจะ
นะ ประกอบด้วย  กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม  กจิกรรมเจมิเครือ่งมอืการเรียนเพื่อเป็นสิรมิงคล  
กิจกรรมพิธีไหว้ครู  และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา   
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อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  ในวันที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ  วัดโคกทราย  
ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ  จงัหวัดสงขลา   นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
ตัวแทนคณะครู  และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม 
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อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมวันพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66  
พรรษา 28  กรกฎาคม  2561  วันที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่  10  สิงหาคม  2521  ณ  สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  โดย
มีกิจกรรมถวายเครื่องราชสดุดี  ลงนามถวายพระพร  และมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษา  ที่มคุณธรรม  
จริยธรรม  และกจิกรรมสง่รักถงึแม่ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน 

1.  ระยะเวลา 
ระดับสถานศึกษา  วันที่  25  -  26  ตุลาคม  2561 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วันที่  29  -  30 ตุลาคม  2561 
ระดับภาคใต้   วันที่  10  -  14  ธันวาคม  2561 
ระดับชาติ   วันที่  2  -  6  กุมภาพันธ์  2562 

2.  สถานท่ี  
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
3.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก  12  ประการ   
3.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
3.5  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
3.6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็นผูน้ำ 

4.  งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  20,000   บาท 
  งปม.  20,000    บาท 
    ใช้จ่ายจริง   5,640  บาท 
  คงเหลือ  14,360   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ระดับ  อศจ.    ครู  2  คน  นร. นศ.  5 คน 
 

 
ระดับ  อศจ.    ครู  2  คน  นร. นศ.  5 คน 
 
 

เชิงคุณภาพ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและ
มีความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  
ในหมู่คณะ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็น
ผู้นำ 

 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมี
ความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  
ในหมู่คณะ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็น
ผู้นำ 
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6. ปัญหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี  - 
7. ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี - 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 
โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2561  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ระหว่าง
วันที่   

30  -  31  ตุลาคม  2561  ณ  วิทยาลัยสารพัดข่างสงขลา   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ แข่งขันกีฬาภายในตา้นภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2561 

“ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งท่ี  20 
วันท่ี  24  สิงหาคม  2561 

ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนคิจะนะ 
.............................................. 

1.  ระยะเวลา 

วันที่   24  สิงหาคม  2561 

2. สถานท่ี  

ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  อำเภอจะนะ  จงัหวัดสงขลา 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา  ได้มีการพฒันาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสังคม 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมทำกจิกรรทางด้านกีฬา  -  กรีฑา 
3.4  เพื่อให้นักเรีย นักศึกษา  ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  มีระเบียบวินัย  รู้แพ้   
       รู้ชนะ  รู้อภัย 
3.5  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รู้จักการใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  และห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติด 
3.6  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา 

 

4. งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  52,047   บาท 
  งปม.  67,900        บาท 
    ใช้จ่ายจริง 52,047      . บาท 
  คงเหลือ  15,853      . บาท 
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5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ ์

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  737  คน 
 

 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  705  คน   
คิดเป็นร้อยละ  95.66 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษา  ทุกคน  มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬา   
-  นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงออกความสามารถด้าน
กีฬาอย่างเต็มความสามารถ 
 

 
-  นักเรียน นักศึกษา  ทุกคน  มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา   
-  นักเรียน นักศึกษา  ได้แสดงออกความสามารถด้านกีฬา
อย่างเต็มความสามารถ 
-  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่
คณะ  สามารถทำงานเป็นทีม  และแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำ 

เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ ์

 
-  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่
คณะ  สามารถทำงานเป็นทีม  และแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำ 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
-  ไม่มี  - 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี - 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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คำอธิบายใต้ภาพ 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2561  “ทุ่งพันตันเกมส์”  
ครั้งที่  20  วันที่  24  สิงหาคม  2561  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประธานพิธีเปิดโดย  นายเสถียร  
ประทุมมณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 
  การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ในการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  
2561  “ทุ่งพันตันเกมส”์  ครั้งที่  20  วันที่  24  สิงหาคม  2561  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
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คำอธิบายใต้ภาพ 
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจำปกีารศึกษา  2561  “ทุ่งพันตันเกมส์”  
ครั้งที่  20  วันที่  24  สิงหาคม  2561  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประธานพิธีปิด  โดย  นายธี
ระพัฒน์  บญุพันธ์ุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสขุ 
 

1.ระยะเวลา 1  ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน  2562                                                .  

2.สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                                                             . 

3.วัตถุประสงค ์

3.1   เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมคีวามสุข 
3.2 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

4. งบประมาณ  

()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 33,600   บาท 
   ในงปม.  33,600   บาท 
   นอก งปม.                        บาท 
     ใช้จ่ายจริง 12,147   บาท 
   คงเหลือ   21,453   บาท  
 

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  8  แผนกวิชา 
จัดกิจกรรมตามแผนองค์การฯ  จำนวน  22  
โครงการ 
 

 
โครงการแผนพฒันาคนดี  5  แผน 
โครงการแผนพฒันาคนเกง่  5  แผน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
8  ชมรมวิชาชีพ 
737  คน 
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6.ปญัหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี - 

7.ข้อเสนอแนะ  -  ไม่มี  - 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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อธิบายใต้ภาพ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะ
ความเป็นผู้นำ  มีความรบัผิดชอบ กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการกีฬาอาชีวะเกมส ์

1. ระยะเวลา 25  กันยายน   2563                                                                           .  
2. สถานท่ี   ณ สนามกีฬาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา                                      

ณ  จังหวัดกระบี่                                                                                      
ณ จังหวัดปทมุธานี                                                                                   

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการป้องกันปญัหายาเสพติด 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะนำมาซึง่พลังในการต่อต้าน 
       และป้องกันยาเสพติด 
3.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตและ 
       ห่างไกลยาเสพติด 
3.4  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ในหมู่คณะใหก้ับองค์กรระหว่างผู้บรหิาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 

3.5  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
       ระดับภาคและระชาติต่อไป 

4.  งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 110,000   บาท 
   ในงปม.  110,000   บาท 
   นอก งปม.               บาท 
     ใช้จ่ายจริง 167,925  บาท 
   คงเหลือ  -57925  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
   ตัวแทนนักกีฬา ระดับ อศจ.   
   ตัวแทนนักกีฬา  ระดับภาค ภาคใต้  มวย หญงิ 
และตะกร้อ 
   ตัวแทนนักกีฬา  ระดับชาติ  ตะกร้อ 

 
8  รายการ 
2  รายการ 

 
2 รายการ 

เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกาย
และจิตใจ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยา
เสพติด 

 
  นักเรียน นักศึกษา  เป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาระดับ  
ระดับภาคและระดับชาติ 
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2. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาระดบั  
ระดับภาคและระดับชาติ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี - 
7. ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี - 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ประจำปกีารศึกษา  2561  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ณ  สนาม
กีฬาฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    
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อธิบายใต้ภาพ 

 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ประจำปกีารศึกษา  2561  ระดับภาค  ภาคใต้  ณ  จังหวัดกระบี่ 
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อธิบายใต้ภาพ 

 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ประจำปกีารศึกษา  2561  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดปทุมธานี    
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา  2561 
1.  ระยะเวลา 

ระดับสถานศึกษา  วันที่  25  -  26  ตุลาคม  2561 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วันที่  29  -  30 ตุลาคม  2561 
ระดับภาคใต้   วันที่  10  -  14  ธันวาคม  2561 
ระดับชาติ   วันที่  2  -  6  กุมภาพันธ์  2562 

2.  สถานท่ี   ระดับสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
  ระดับภาค ภาคใต้  จังหวัดสตูล 
  ระดับชาติ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
3.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก  12  ประการ   
3.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
3.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3.5  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
3.6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็นผูน้ำ 

4.  งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  50,000   บาท 
  งปม.  50,000  บาท 
    ใช้จ่ายจริง 151,209  บาท 
  คงเหลือ   101,209  บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ระดับ  อศจ.    ครู  2  คน  นร. นศ.  5 คน 
ระดับ  ภาค    ครู  1  คน  นร. นศ.  2  คน  
ระดับ  ชาติ    ครู  1  คน  นร. นศ.  2 คน 

 
ระดับ  อศจ.    ครู  2  คน  นร. นศ.  5 คน 
ระดับ  ภาค    ครู  1  คน  นร. นศ.  2  คน  
ระดับ  ชาติ    ครู  1  คน  นร. นศ.  2 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและ
มีความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 

 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมี
ความเช่ือมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
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2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  
ในหมู่คณะ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็น
ผู้นำ 

2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  
ในหมู่คณะ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็น
ผู้นำ 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

-  ไม่มี  - 
7. ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี - 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดับสถานศึกษา  วันที่   

25  ตุลาคม  2561  ณ  หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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คำอธิบายใต้ภาพ 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ระดบัอาชีวศึกษา
จังหวัด 

สงขลา  วันที่  21  -  22  ตุลาคม  2561  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
 

 

 

 

 

 

คำอธิบายใต้ภาพ 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ระดบัภาค  ภาคใต้     

วันที่  10  -  14  ธันวาคม  2561   ณ  วิทยาลัยเทคนิคสตูล  จังหวัดสตลู 
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คำอธิบายใต้ภาพ 
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ระดบัชาติ  ระหว่าง
วันที่    

2 – 6  กุมภาพันธ์  2562  ณ  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี   
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการปลูกป่าอาชีวสบืสานพระราชปณิธานเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
 

1. ระยะเวลา   26  กรกฎาคม  2561                                                                        .  
2. สถานท่ี  สวนป่า   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                                                                 . 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสบืสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา สวนป่าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

4. งบประมาณ  
()   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 600   บาท 
   ในงปม.  600   บาท 
   นอก งปม.                       บาท 
     ใช้จ่ายจริง 300   บาท 
   คงเหลือ  300     บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการจำนวน   
 

 
เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  849  คน 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม   จำนวน  684  คน 
คิดเป็นร้อยละ    91.94 

เชิงคุณภาพ 
1.  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสบืสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ปลูกต้นไม้และ
บำรุงรักษา สวนป่าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

 
1.  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสบืสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ปลูกต้นไม้และ
บำรุงรักษา สวนป่าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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6. ปัญหาและอุปสรรค 
-  ไม่มี – 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
-  ไม่มี - 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ 

 โครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพฒันา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่  10  วันที่  26  กรกฎาคม  2561  ณ  สวนป่าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

1.  ระยะเวลา พฤศจิกายน 2560 - มกราคม  2561 
2.  สถานท่ี อศจ.สงขลา   ภาคใต้   ประเทศไทย 

 3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
2. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแตล่ะรายวิชา 
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ระดับภาค และ

ระดับชาติ 
4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  -    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง -  บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  
 

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขัน
ทักษะ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  เพื่อต่อยอดในระดบัภาค และ
ระดับชาติ 
จำนวน  80  คน 
 

 
มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้
ตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

เชิงคุณภาพ 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านคัดเลอืกเพื่อเข้าร่วม
ในระดับภาค ระดับชาติ ร้อยละ 80 
 
 
 

 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้ผ่านคัดเลือกไม่ถงึเกณฑ์
ที่กำหนดไว้  แต่นักเรียน นักศึกษา ก็ได้รับ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาปรบัปรุง ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในครั้งต่อไปได ้
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6.ปญัหาและอุปสรรค...........-....................................................................................... 

7.ข้อเสนอแนะ................-........................................................................................  

 

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

      การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับภาค      โล่ห์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชา
ช่างยนต์ ระดับภาค 

 

 

 

 

 

                                       เกียรตบิัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับภาค 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 

1. ระยะเวลา   พฤษภาคม  -  กันยายน  2561 

2. สถานท่ี  สถานประกอบการ   

3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถและทันเทคโนโลยี 
2. เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสดูการทำงานในสถานประกอบการ 
3. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
4. เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
5. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน 
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  50,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,500   บาท 
  คงเหลือ  46,500   บาท  
 

5.ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา 8 แผนกวิชา 
 
 

-  สาขาวิชา/แผนกวิชาที่ดำเนินโครงการ คือ ช่างยนต์  ช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 
 
 

 
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน นำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

6.ปัญหาและอุปสรรค....................-..................................................................................................... ...................................... 
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7.ข้อเสนอแนะ.........................- 

8.รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

              หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน                              หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการเชญิวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา 
 

1.  ระยะเวลา พฤศจิกายน 2560 - สิงหาคม  2561 

2.  สถานท่ี   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทันตามเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นจากห้องเรียน 
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป 

4.  งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  36,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 7,200.....  บาท 
  คงเหลือ  28,800.....  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา 8  แผนกวิชา  
 
 

- แผนกวิชาที่ดำเนินโครงการ  จำนวน 4  แผนกวิชา  คือ  
ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างก่อสร้าง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  และ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทันตามเทคโนโลยี 
- นักเรียน ได้พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นจาก
ห้องเรียน 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 
 
 

 
- นักเรียน ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากห้องเรียน  และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตต่อไปได้  
 
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

6. ปัญหาและอุปสรรค...........-............................................................... 

7. ข้อเสนอแนะ........................-..................................................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 

1. ระยะเวลา   พฤษภาคม  -  กันยายน  2561 

2. สถานท่ี  สถานประกอบการ   

3.วัตถุประสงค์ 

8. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถและทันเทคโนโลยี 
9. เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสดูการทำงานในสถานประกอบการ 
10. เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
11. เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
12. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
13. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน 
14. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  50,000    บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 3,500   บาท 
  คงเหลือ  46,500   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา 8 แผนกวิชา 
 
 

-  สาขาวิชา/แผนกวิชาที่ดำเนินโครงการ คือ ช่างยนต์  ช่าง
ไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 
 
 

 
- ผลสัมฤทธ์ิไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน นำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
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6. ปัญหาและอุปสรรค....................-..............................................................................  

7. ข้อเสนอแนะ.........................-.........................................................................................  

 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

              หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน                              หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการสอบประมวลผลความรู้ปลายภาคเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  15 - 19 กันยายน  2560  

วันที่  14 – 20  กมุภาพันธ์  2562 
2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  และปลายภาคเรียนที่  
1  ปีการศึกษา  2561 

 3.2  เพื่อสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
 3.3  เพื่อประเมินผล  สรุปผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน  

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  15,000    บาท 
  ในงปม.  15,000   บาท 
  นอก งปม.                    บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,000    บาท 
  คงเหลือ        0    บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ัน 
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  
และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  
จำนวน 1105  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้าสอบ
ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  
และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จำนวน 1105 คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้ารบั
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2560  และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  
จำนวน   คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ทุกระดับช้ันได้เข้ารบั
สอบปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  
และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561  ได้เข้าสอบ 
จำนวน 1,087 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.38  

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

6.1  นักเรียน  นักศึกษา ไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบ 
6.2  นักเรียน  นักศึกษา ใช้เวลาในการทำข้อสอบน้อยหรอืใช้ไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาในข้อสอบ    

7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ เตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา (V-NET)  ประจำปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ระยะเวลา    15  พฤศจิกายน  2561  ถึง  24  มกราคม  2562 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  นักศึกษาระดับชั้นปวช.3  และปวส.2  ก่อน
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

 3.2 เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-
NET) 

  
4. งบประมาณ  

(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  2,500    บาท 
  ในงปม.   2,500   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง     2,500    บาท 
  คงเหลือ       0   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 จำนวน  
335  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้าเตรียม
ความพร้อมกอ่นการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา
ระดับชาติฯ จำนวน   272  คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 จำนวน  
272  คน  ได้เข้ารับเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติฯ 

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ได้เข้า
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ จำนวน  272  คน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  26 - 27  มกราคม  2562 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 3.2  เพื่อนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  ไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3.3  เพื ่อนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประเมินผลมาตรฐานการศึกษา 

4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  8,400    บาท 
  ในงปม.   8,400    บาท 
  นอก งปม.                บาท 
    ใช้จ่ายจริง  8,400     บาท 
  คงเหลือ      8,400    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  335  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้า
สอบทางการศึกษาระดบัชาติฯ จำนวน 324 คน  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ได้
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  จำนวน  
324  คน 

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ทีเ่ข้า
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ จำนวน  
196  คน   ไม่ผ่าน  128  คน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.รูปภาพประกอบกิจกรรม   
 

                 
 
 การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจำปกีารศึกษา  2562  ระดับช้ัน
ปวช.3  วันเสาร์  ที่  26  มกราคม  2562  ระดับปวส.2  วันอาทิตย์  ที่  27  มกราคม  2562  ณ  สนามสอบ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ในระดับช้ันปวช.3  และปวส.2 ทุกคนที่กำลังจบการศึกษา  ประจำปี
การศึกษา  2561  ได้รับการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

  
4. งบประมาณ  

(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  4,890    บาท 
  ในงปม.   4,890   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง    4,890    บาท 
  คงเหลือ       0   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ที่
กำลังจบการศึกษา  จำนวน  290  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัปวช.3 และปวส.2  ที่เข้า
สอบมาตรฐานทางวิชาชีพ จำนวน 290 คน  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  290  คน  ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 ทีผ่่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน  284  คน  ไม่
ผ่าน  จำนวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ  97.94 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

7. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ ประกวดและประเมินผลวิชาโครงการ  ประจำปงีบประมาณ  2561 

 
1.  ระยะเวลา    วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างสรรคโครงการ 
 3.2  เพื่อสร้างกิจนิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการทำโครงการ 
 3.3  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ในกระบวนการผลิตโครงการและ

กระตุ้นให้มีการคิดค้นโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ  
4.  งบประมาณ  

(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  6,000    บาท 
  ในงปม.  6,000   บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 6,200     บาท 
  คงเหลือ      0    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 
จำนวน  335  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน  325  คน  
จำนวนช้ินงาน  131  ช้ินงาน    

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.3 และปวส.2 ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ  จำนวน 325  คน จำนวนช้ินงานที่เข้า
ร่วมฯ  จำนวน 134 ช้ินงาน 

 
นักเรียน  นักศึกษา  ที่ผ่านการประเมินช้ินงาน 
ระดับปวช.3  จำนวน 63 ช้ินงาน  ผ่าน 48 ช้ินงาน  
ไม่ผ่าน 15 ช้ินงาน 
ระดับช้ัน ปวส.2  จำนวน 68 ช้ินงาน  ผ่าน 52 
ช้ินงาน  ไม่ผ่าน 16 ช้ินงาน 
นักเรียน นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมทัง้หมด 325  คน 
รวมช้ินงานทีผ่่านการประเมินทั้งหมด  131  ช้ินงาน 
รวมช้ินงานที่ไมผ่่านการประเมินทั้งหมด  31  ช้ินงาน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
7. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ ส่งแสริมรักการอ่าน 
 

1.  ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561.................................................... ............................. 

2.  สถานท่ี.............ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ......................................................................................................... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปลูกฝังและสง่เสรมิการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพื่อสง่เสรมิให้นักเรียน นักศึกษา มีพฒันาด้านสตปิัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมในการ
ดำเนินชีวิต 

4. งบประมาณ  
(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  5,000    บาท 
  ในงปม.   5,000  บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง  5,000  บาท 
  คงเหลือ      -  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  
คน 

 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 104 คน 
-จัดกจิกรรมรักการอ่าน จดบันทึกรักการอ่าน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก และมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มมากขึ้น 
 

 
นักเรียน นักศึกษา มีนสิัยรักการอ่านและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค

............................................................................................................................. .................................. 
7. ข้อเสนอแนะ

......................................................................................................................... ..................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมรักการอ่าน 

โครงการรักการอ่าน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ วันสำคัญของชาต ิ
 

1. ระยะเวลา.........พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561................................................................................. 

2. สถานท่ี.............ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................ ............................. 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบันักเรียน นักศึกษา 

4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  5,500    บาท 
  ในงปม.   5,500  บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง  5,200  บาท 
  คงเหลือ      300  บาท  
 

5.ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
จัดนิทรรศการและบอร์ดความรู้ เกี่ยวกับวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ  
วันแม่แห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปิยมหาราช และ
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย วันสุนทรภู่ ฯลฯ 
 

 
จัดบอร์ด  จัดนิทรรศการ  และกจิกรรมรำลึกวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
- กิจกรรม วันคริสต์มาส วันข้ึนปีใหม่ (25 ธันวาคม 
2560)  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และสำนึกรักประเทศไทย 
รวมถึงการอนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
 
 

 
นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

6.ปัญหาและอุปสรรค......................................................................................................................... ...................................... 

7.ข้อเสนอแนะ...................................................................................................... .....................................................................  
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8.  รูปภาพประกอบกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม   ประกวดซานต้าแซนตี้  25 ธนัวาคม 2560 
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ภาพกิจกรรม  ศิลปะ ประดิษฐ ์

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม แข่งขัน ปริศนาคำทาย 
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ภาพกิจกรรม เกมส์ Crossword 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลท่ี 9 
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ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

 

วันสุนทรภู่ 
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วันอาสาฬหบชูา 

 

 

 

 

 

 

วันวิสาขบชูา 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



125 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา  

2561 

1. ระยะเวลา    วันที่  9  พฤษภาคม  2561 
2. สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจรงิใน
สถานประกอบการ  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 3.2 เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน
อย่างมีเหตุผล 
 3.3 เพื่อใหผู้้เรียนมีความรบัผิดชอบ  มีระเบียบ  วินัยและทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารดำเนินการศึกษาตามหลกัสูตรทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด 
4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  13,000    บาท 
  ในงปม.  13,000   บาท 
  นอก งปม.                บาท 
    ใช้จ่ายจริง 12,950   บาท 
  คงเหลือ     50    บาท  
5. ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  จำนวน  335  คน 
 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนก
วิชา  ได้เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อทำความเข้าใจก่อนเข้ารับการ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จำนวน  313  คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  ที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  313  คน 
 

 
นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้และความ
เข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเข้ารบัการฝึกงาน/ฝกึอาชีพในสถาน
ประกอบการ  จำนวน  313  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.43 

6. ปญัหาและอุปสรรค  มีนักเรียน  นักศึกษาบางส่วนไมเ่ข้าร่วมโครงการฯ   
 
7. ข้อเสนอแนะ   ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียน  นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

                      
 

                       
 

                       
พิธีเปิด  โดยนายธีระพัฒน์  บุญพันธ์ุ  ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และรับฟงัการบรรยายจากวิทยากร  
จากบริษัท  พิธานพาณิชย์ จำกัด  นายนฤดล  นวลงาม  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ ติดตามและนิเทศนักเรยีน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

1.  ระยะเวลา   พฤษภาคม - กันยายน  2561 
2.  สถานท่ี  สถานประกอบการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อติดตามและนเิทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน/ฝกึอาชีพ  ประจำปงีบประมาณ 2563  จำนวน  
8  แผนกวิชา 
3.2  เพื่อสร้างความสมัพันธ์  ความเข้าใจระหว่างครูผูส้อนและสถานประกอบการ  

4.  งบประมาณ  
(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  15,000    บาท 
  ในงปม.   15,000   บาท 
  นอก งปม.                 บาท 
    ใช้จ่ายจริง  15,000   บาท 
  คงเหลือ         0    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 เข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  
จำนวนนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  335  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 เข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  จำนวนนักเรียน  
นักศึกษาทั้งหมด  335  คน   

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 เข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการ  จำนวน  8  แผนกวิชา  
จำนวนนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  335  คน   

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 จำนวน  335  
คน  ได้ผ่านในรายวิชาฝึกงาน จำนวน    คน  ไม่ผ่าน  คน  คิด
เป็นรอ้ยละ   

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

6.1  นักเรียน  นักศึกษาขาดการฝึกงานบ่อย  และไม่แจ้งกบัสถานประกอบการ  ครูผู้สอนไม่ทราบ 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1  ครูทีป่รกึษาต้องตรวจสอบนักเรียน  นักศึกษาก่อนใหอ้อกไปฝกึงานในสถานประกอบการ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

        

 

       

การติดตามและนิเทศของแผนกวิชา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ สัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลักงานฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา  

2561 
 

1.  ระยะเวลา   13  กันยายน  2561 
2.  สถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากสถาน
ประกอบการ 

3.2  เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 

        4. งบประมาณ  
(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  13,000    บาท 
  ในงปม.   13,000   บาท 
  นอก งปม.                 บาท 
    ใช้จ่ายจริง  11,200   บาท 
  คงเหลือ      1,800   บาท  
 

4. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  จำนวน  335  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชาที่เข้าร่วม  จำนวน  283  คน   

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  ทุก
แผนกวิชา  ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ  จำนวน  283  คน 

 
นักเรียน  นักศึกษาในระดบัช้ันปวช.3 และปวส.2    
ที่ได้เข้าร่วมสมัมนาฯ  จำนวน 283 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  84.48 

 
5. ปัญหาและอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………     
7. ข้อเสนอแนะ

..................................................................................... ............................................................................. 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

        
      นักเรียน  นักศึกษา  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้ารับการฝกึงานในสถานประกอบการ 

  
คณะกรรมการ  จากตัวแทนแผนกวิชา  ประเมินผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษาแผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนกิส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

1.  ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
2.  สถานท่ี  ห้องคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ 
3. วัตถุประสงค ์ 3.๑  เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย 

   3.๒  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4.  งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 50,000  บาท 
  ในงปม.                         บาท 
  นอก งปม.       50,000               บาท 
    ใช้จ่ายจริง      50,000            บาท 
  คงเหลือ          -            บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
     ชุดปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์หมายเลข ชอ 
7440-008-0002/521-001 
 

      
     ชุดปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์หมายเลข ชอ 
7440-008-0002/521-001   8  รายการ 

 
เชิงคุณภาพ 
     ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายสามารถใช้งานได้ 
 

      
     ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายสามารถใช้งานได้ ร้อยละ 
๙0 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................................... ................................................... 
7. ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................ .......................................................... 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 – 2 ลักษณะของคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับการซ่อมแซม 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3 – 4 ลักษณะของคอมพิวเตอร์หลังจากทำการซ่อมแซมเสร็จแล้ว  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖1 
 

1.  ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
2.  สถานท่ี  ห้องเครื่องเสียง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส ์
3. วัตถุประสงค ์ ๔.๑  เพื่อให้มีชุดเครื่องเสียงทีส่ามารถใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ 

   ๔.๒  เพื่อให้มีชุดเครื่องเสียงที่ใช้ในการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
                                      ของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  งบประมาณ  
( ✓ )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น 100,000    บาท 
  ในงปม.                     บาท 
  นอก งปม.  100,000      บาท 
    ใช้จ่ายจริง 100,000      บาท 
  คงเหลือ  -  บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
     มีชุดเครื่องเสียงที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 

      
     ได้ชุดเครื่องเสียงที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 
เชิงคุณภาพ 
     มีชุดเครื ่องเสียงใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 
 

      
     ได้ชุดเครื่องเสียงใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค

............................................................................................................................. ......................................... 
7. ข้อเสนอแนะ

...................................................................................................................... ................................................ 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพชุดเครื่องเสียง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม ซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาแผนกช่างเช่ือมโลหะ................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561.................................................................................................. 
2.  สถานท่ี....แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................................ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1.เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างเชื่อมโลหะ ที่ใช้ในการเรียน การสอนของครู............................ ....... 
                  

4. งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   15,000   บาท 
  งปม.  15,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 15,000   บาท 
  คงเหลือ      0         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ เครื่องหินเจียระไนตั้งพื้น ขนาด 300*50*25 
มม. จำนวน 3 เครื่อง  
 
 
 

เครื่องหินเจียระไนตั้งพื้น ได้รับการพันทุ่นมอเตอร์ 3 เฟสใหม่
จำนวน 3 เครื่อง 
 

เชิงคุณภาพ มีเครื่องจักรเพียงพอสำหรับในการเรียนการสอน
ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ 
 
 
 
 

เครื่องหินเจียระไนตั้งพื้น ขนาด 300*50*25 มม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ชช. 3415-001-0001/421-001 ถึง 002 
และ  ชช. 3415-004-0001/421-001 ได้รับการ
ซ่อมแซม 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี

................................................................................................................. ...................................... 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี

.............................................................................................................................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.เครื่องหินเจียระไนตั้งพื้น ขนาด 300*50*25 มม. หมายเลขครุภัณฑ์ ชช. 3415-001-0001/421-001 ถึง 
002 และ  ชช. 3415-004-0001/421-001 ได้รับการซ่อมแซม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม จัดซือ้เครือ่งเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์................................. 
 

1.  ระยะเวลา..1ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561..................................................................... ............................. 
2.  สถานท่ี....แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ............................................................................. ............... 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1.เพื่อจัดหาเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ให้เพียงพอในการเรียน การสอนของแผนกช่างเชื่อมโลหะ........... 
                  

4. งบประมาณ  
(  /  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   60,000   บาท 
  งปม.  60,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 60,000   บาท 
  คงเหลือ      0         บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์ จำนวน 6 
เครื่อง 
 
 
 

จัดหาเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์ ใช้กับไฟฟ้า 
220 โวล  จำนวน 6 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ มีเครื่องเชื่อมเพียงพอสำหรับในการเรียนการ
สอนของแผนกช่างเชื่อมโลหะ 
 
 
 
 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ชช. 3431-003-0001/612-005 
สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของแผนก 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค..ไม่มี

................................................................................................................. ...................................... 
7. ข้อเสนอแนะ.......ไม่มี

........................................................................................................... ..................................................  
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 แอมป์ หมายเลขครุภัณฑ์ ชช. 3431-003-0001/612-005 
สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของแผนก 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 
แผนกวิชา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร ์

1. ระยะเวลา เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

2.  สถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพสมเดจ็เจ้าพะโคะ 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นกัเรียน นักศึกษามีโอกาศแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. เพื่อนำความรู้  ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป้น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน 

4.  งบประมาณ  

(   / )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น      ๕,ooo  บาท 
  ในงปม.                ๕,ooo             บาท 
  นอก งปม.  -                       บาท 
    ใช้จ่ายจริง    -   บาท   
  คงเหลือ   5,000   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช.1    
1 ช้ินงาน และในระดับ ปวส.๒  ๑ ช้ินงาน 
 

โครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าประกวดในระดับ อศจ. ดงันี ้
1.) โครงงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพ 
2.) โครงงาน เรื่อง ศึกษาสูตรยางพารา เพือ่ทำ
ผลิตภัณฑ์กรวยจราจร 

เชิงคุณภาพ 
มีโครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าร่วมประกวดในระดับ อศจ.  
1.) โครงงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพ 
2.) โครงงาน เรื่อง ศึกษาสูตรยางพารา เพือ่ทำ
ผลิตภัณฑ์กรวยจราจร 
 
 
 

 
โครงงานวิทยาศาสตร ์เรื่อง 
1.) โครงงาน เรื่อง พลาสติกชีวภาพ 
2.) โครงงาน เรื่อง ศึกษาสูตรยางพารา เพือ่ทำ
ผลิตภัณฑ์กรวยจราจร 
 ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน เหรียญเงิน ใน
ระดับ อศจ. 
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6. ปญัหาและอุปสรรค ครทูี่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มนี้อย ทำให้มีช้ินงานในการประกวดจำนวนน้อย 

7. ข้อเสนอแนะ...................................- 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ โครงงานวิทยาศาสตรเ์ข้าร่วมได้รบัรางวัลการประกวดโครงงาน เหรียญเงิน ในระดับ อศจ.  
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม  จัดซื้อเก้าอี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรยีนแห่งการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0  

            ประจำปีงบประมาณ 2561  สำหรับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

 ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2561     

 สถานท่ี    ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิชาการ 

1. วัตถุประสงค ์
1  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เพื่อพฒันาห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรม์ีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
3  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
 
3.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานส่งเสริมผู้ประกอบการ   และงานอืน่ ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย 
2 งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  36,000    บาท 
  นอก งปม. 36,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 36,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  
3 ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงปริมาณ   
เก้าอี้ จำนวน 40 เครื่อง 

เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว ใช้ในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามหี้องเรียนที่สามารถจัดการ
เรียนรู้ ในอย่างสะดวก  มีบรรยากาศที่ดี  และมี
ประสิทธิภาพ  

 

เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว ใช้ในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อย่างดี 4 ขา บุนวม มีพนักพิง  
ประจำห้อง  2106  และ ห้อง  2103 
 
 
 

 
4 ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
5 ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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6 รูปภาพประกอบกิจกรรม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
โครงการ / กิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 

1. ระยะเวลา   พฤษภาคม - มิถุนายน  2561 

2. สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

3.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นกัเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ได้มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรไทย  

2. เพื่อให้นกัเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครบูา
อาจารย ์

3. เพื่อให้นกัเรียน มีจิตสำนึกรกัษ์ในความเป็นไทย และเป็นเยาวชนคนดีของชาติ    

      4.งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน   4,050    บาท 
  งปม.           บาท 
    ใช้จ่ายจริง 1,900    บาท 
  คงเหลือ  2,150   บาท  
 

      5.ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
        นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้คร ู

180 คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน มีความรักษ์ หวงแหน วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย 

ร้อยละ 80 

 

6.ปญัหาและอุปสรรค - 

7.ข้อเสนอแนะ – 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รายงาน............................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผอ.วท.จะนะ เป็น
ประธานในพิธีไหว้ครู  

พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง 

 

นักเรียน แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ 

นักเรียน แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ 

 

 
 

นักเรียน แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์ 
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 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ / กิจกรรมติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2561 

1.ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

2.สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3.วัตถุประสงค ์

3.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรประจำศูนย์ฯ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 
3.2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  50,000  บาท 

  ในงปม.      บาท 

  นอก งปม.       บาท 

  ใช้จ่ายจริง    51,571   บาท 

  คงเหลือ       บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- ระบบประปา  จำนวน 1 ชุด 

 

- จัดจ้างติดตั้งระบบประปา  

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝ ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีน้ำปาเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ            

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีน้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีความสะดวก 
และถูกสุขลักษณะ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ -  

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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        แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ / กิจกรรม จัดทำปา้ยศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2561 

1.ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
2.สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งที่ตัง้ ของศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 
3.2เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  30,000  บาท 

  ในงปม.      บาท 

  นอก งปม.       บาท 

  ใช้จ่ายจริง    24,620   บาท 

  คงเหลือ       บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- ป้ายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  จำนวน 1 
ปา้ย 

 

- จัดจ้างจัดทำป้าย พร้อมติดต้ังป้าย  

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีป้ายศูนย์ฯ เพื่อ
แสดงสถานทีตั้งสำนักงาน             

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีป้ายศูนย์ฯ 
แสดงที่ตั้งอย่างชัดเจน 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีผูป้กครอง 
หรือ ประชาชนทั่วไปสามารถมาติดต่อได้อย่งถูกตอ้ง   
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ -  

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน   
โครงการ / กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 

1. ระยะเวลา   กุมภาพันธ์    ๒๕๖1 

2. สถานท่ี   อาคารวิทยบริการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

3.  วัตถุประสงค์  
 ๓.1 เพื่อวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 ๓.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๓.3  เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. งบประมาณ  

(     )   มีค่าใช้จ่าย (  √    )  ไม่มีค่าใช้จา่ย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  1,000  บาท 
  ในงปม.     บาท 
  นอก งปม.               บาท 
    ใช้จ่ายจริง 995             บาท 
  คงเหลือ  5   บาท  
 

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3  
จำนวน 60 คน 

 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดบัช้ัน ปวช.3 ที่เข้าสอบ
ทั้งหมด 6๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ร้อยละ 80 % 

 
นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ร้อยละ 80 % คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ - 
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8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

             สอบมาตรฐาน                                                                 สอบมาตรฐาน 
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 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ / กิจกรรม เชา่ท่ีดินวัดสันติวรคุณ ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  

ประจำปีงบประมาณ  2561 

1.ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

2.สถานท่ี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา 
3.วัตถุประสงค ์

3.3  เพื่อใช้สำหรับสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับช้ัน ปวช. 
3.4 เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
 

4.งบประมาณ  

(  √   )   มีค่าใช้จ่าย (     ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  30,000  บาท 

  ในงปม.      บาท 

  นอก งปม.       บาท 

  ใช้จ่ายจริง    24,620   บาท 

  คงเหลือ       บาท  

5.ผลการดำเนนิงานตามเปา้หมายโครงการ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 

- ที่ดินวัดสันติวรคุณ  จำนวน 8 ไร่ 

 

- ทำสัญญาเช่าที่ดินวัดสันติวรคุณ  

เชิงคุณภาพ 

- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีสถานที่ใช้
สำหรับจัดการเรียนการสอน  

1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีอาคารสถานที่
ในการจัดกจิกรรม 

2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา มีพื้นที่ในการใช้
สอยเพียงพอ 
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6.ปญัหาและอุปสรรค -  

7.ข้อเสนอแนะ -  

8.รปูภาพประกอบกิจกรรม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

จ้างยามรักษาความปลอดภัย 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

588,163   บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

จ้างยาม  7  คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
 ประจำวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จำนวน  6  คน 
 ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ   จำนวน  1  คน 
เชิงคุณภาพ 
  ดูแล รักษาความปลอดภัย ให้บรกิาร และอำนวยความสะดวกให้กับครู – นักเรียน 
นักศึกษา  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  รวมถึงผูม้าติดตอ่ราชการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดสรรอัตราค่าจ้างเพิม่เตมิ เนือ่งจากอัตราที่ไดร้ับอยู่
เดือนละ  7,000  บาทต่อคน ผูร้ับจ้าง ไม่เพียงพอการใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ต้อง
เปลี่ยนผูร้ับจ้างบ่อยครั้ง 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 
งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 

123,840    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 

ทำความร่วมมือในการร่วมกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ในจังหวัดสงขลา 
จำนวน 12 แห่ง 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ ตำบลภายในอำเภอจะนะ จำนวน  12  ตำบล 
ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
สร้างเครือข่ายและพฒันาเครอืข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล จำนวน 12 ตำบล ดังนี้ 
-  อำเภอจะนะ 12 ตำบล รวม 36 คน 
-  อำเภอนาทวี 3 ตำบล รวม 9 คน 
-  อำเภอเมืองสงขลา 3 ตำบล รวม 9 คน 
- อำเภอนาหม่อม 3 ตำบล รวม 9 คน 
- อำเภอสะเดา  10 คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  16 คน 
- สมาคมผู้ปกครอง  2 คน 
- ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 10 คน 
- นักเรียน นักศึกษาองค์การวิชาชีพ 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามภาระกิจของสถานศึกษา  รวมถึง การเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อจะได้ประชาสมัพันธ์
โครงการได้ก่อนถึงเวลาดำเนินโครงการเพือ่ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
โครงการที่ดีข้ึน 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

        

 

โครงการงานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
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โครงการ / กิจกรรม 
 

ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

82,841  บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

นักเรียน  นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

จ้างครู 1  คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

วิทยากรอิสลามศึกษา  1  คน 
เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกจิละหมาดอีชาพร้อมกันและสอนอลั-กรุอ่านหลงัจากนั้นมี
การตักเตอืนนักเรียน นักศึกษา การเป็นอยูร่่วมกันในสงัคมขอ้ห้ามระหว่างผู้ชายและ
ผู้หญิง 
เชิงคุณภาพ 
ให้ความรู้ด้านอิสลามศึกษา  แก่นักเรียน  นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกบัสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปจัจบุัน 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

ครูพี่เลี้ยงดูแลหอพัก 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

139,486    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

 นักเรียน  นักศึกษา  อยู่หอพักประจำวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

ครู ผู้ดูแลหอพัก   4   คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
แต่งตั้งครูพีเ่ลี้ยงดูแลหอพักหญงิ  จำนวน  2 คน 
แต่งตั้งครูพีเ่ลี้ยงดูแลหอพักชาย   จำนวน  2 คน 
เชิงคุณภาพ 
ดูแลรับผิดชอบ อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  นักศึกษาหอพัก  
 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รบังบประมาณในการจัดสร้างหอพกัเพิ่มเติมซึง่ในปจัจบุัน มี 
3  หอพัก จึงขอสนับสนุนงบประมาณในการแต่งตั้งครพูี่เลี้ยงดูแลหอพักเพิ่มเติม อีก  
2  คน 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

โครงการความร่วมมือต่างประเทศ 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

10,300    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ / สถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศมาเลเซีย 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

ครู และนักเรียน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเทศมาเลเซีย 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
ครู จำนวน 1คน  นักเรียน  นักศึกษา จำนวน 4 คน  จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
และ   Sungal Petani 1 Vocationalcollege  ณ ประเทศมาเลเซีย 

 เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดาให้ได้มาตรฐาน 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

พัฒนาศูนย์         636,480   บาท 
ฝึกอบรมระยะสั้น  222,283   บาท  
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ    143,473   บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

นักเรียน  เยาวชน และประชาชน  ในพื้นที่อำเภอสะเดา 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

นักเรียน ระดับ ปวช.  142  คน  
ผู้ฝึกอบรมระยะสั้น  200  คน 
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 3  กลุ่ม 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
- จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ประจำปกีารศึกษา  2561    4  

สาขาวิชา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  192  คน  ดังนี้ 
- ช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวนนักเรียน   ปวช. 1  จำนวน  16  คน  ปวช. 2  จำนวน  
21  คน  และ ปวช. 3  จำนวน  10  คน  รวม  47  คน 
-  ช่างยนต์  จำนวนนักเรียน   ปวช. 1  จำนวน  28  คน  ปวช. 2  จำนวน  21  
คน  และ ปวช. 3  จำนวน  20  คน  รวม  69  คน 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวนนักเรียน   ปวช. 1  จำนวน  19  คน  ปวช. 2  
จำนวน  18  คน  และ ปวช. 3  จำนวน  9  คน  รวม  46  คน 
-  การบัญชี  จำนวนนักเรียน   ปวช. 1  จำนวน  10  คน  ปวช. 2  จำนวน  9  คน  
และ ปวช. 3  จำนวน  8  คน  รวม  27  คน 
      -  มีครูผูส้อนดังนี้ 
- พนกังานราชการ ครู  จำนวน  2  คน 
- ครูพิเศษสอน  จำนวน  4  คน 
- ครูเครือข่าย   จำนวน  4  คน 
   จัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  จำนวน  200  คน   
    -  การทำขนมอบ 
    -  การตัดเย็บผ้า 
     - การซ่อมรถจักรยานยนต์ 
    -  การสานกระเป๋าพลาสติก 
    -  การทำขันหมาก 
    -  การพิมพ์ภาพบนเสื้อ 
    -  การทำสบูส่มุนไพร 
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เชิงคุณภาพ 
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.  มีนักเรียน สำเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา  2560 จำนวน 19  คน 
- การฝกึอาชีพระยะสั้น นักเรียน นักศึกษา สามารถปฏิบัติ และนำไปประกอบ

กับชีวิตประจำวันได้ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

1.ในการจัดการเรียนการสอนระดบั ปวช.  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จะต้องมีการจ้างครูพิเศษสอน เพิ่มเติมจำนวน  4  คน  ทำให้
ต้องจัดหางบประมาณ ในการจ้างครเูพิ่มเติม  และ  ศูนย์ฝึกอบรมได้ดำเนินการทำ
ความร่วมมือกบั โรงเรียนมัธยมใกลเ้คียง เพือ่สร้างครเูครือข่ายเพื่อจัดการเรียนการ
สอน ให้เพยีงพอกับสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
2. ขอสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ 
เนื่องจากศูนย์ฝกึอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ไม่มีอาคารเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

ศูนย์ดิจิตอลประจำอำเภอสะเดา 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

79,777   บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

พื้นที่อำเภอสะเดา 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

1  แห่ง 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
โครงการจัดต้ังศูนย์ดิจิตอลประจำอำเภอสะเดา  จำนวน 1 ศูนย์ ณ  ศูนย์วิทยบริการ 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสะเดา   และจัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสะเดา  ได้พัฒนาแหลง่การเรียนรู้
ดิจิตอล 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

เพิ่มศักยภาพอาชีวศึกษาประชารัฐ (หอพักนักศึกษา) 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

680,521    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

หอพักนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

นักเรียน  นักศึกษา ประจำอยู่หอพัก  จำนวน 3  หอพัก 

ผลการดำเนินงาน 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ปวช. 
ทุนกระทรวงศึกษาธิการ ปวส. 
 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

ปวช.  4,190,500   บาท   
ปวส.     360,000   บาท   

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ผลการดำเนินงาน 
 

นักเรียน  ระดบั  ปวช.   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จำนวน  145   ทุน 
นักศึกษา ระดับ  ปวส.   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   จำนวน  9   ทุน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

34,975    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

โรงเรียนดีนูลอสิลาม 
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

ผู้ฝึกอบรม จำนวน  20  คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนดีนูลอสิลาม   
ฝึกอาชีพช่าง  ปูกระเบื้อง 
เชิงคุณภาพ 
-เยาวชนในโรงเรียนดีนูลอสิลามเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ ช่างปูกระเบือ้ง 
-สามารถนำความรู้ทีร่ับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในกบัตนเองและครอบครัว  
 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอบรมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

153,937    บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

1. สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุกอิสลาม 
2. สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบีรยาตุลอิสลามียะฮ์ 
3. สถาบันศึกษาปอเนาะรอดอตุลยันนะห์  
4.สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิชกุลรออ่านห์  อิสลามียะห์ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

ผู้ฝึกอบรม จำนวน  80  คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

เชิงปริมาณสถาบันศึกษาปอเนาะ  4 แห่ง 
1.  ผาสุกอสิลาม 
     ฝึกอาชีพ  ช่างปูกระเบื้อง 
2.  ตัรบียาตุลอสิลามียะฮ ์
     ฝึกอาชีพ  ช่างเช่ือมโลหะ 
3.  รอดอตุลยันนะห ์
     ฝึกอาชีพ  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
4.  ตะห์ฟิชกุลรออ่านหอ์สลามียะห ์
     ฝึกอาชีพ  ช่างเช่ือมโลหะ 
เชิงคุณภาพ 
-เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะผาสกุอิสลามเข้าร่วมฝึกอาชีพ  ช่างปูกระเบื้อง 
-เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะตรับียาตลุอิสลามียะฮ์เข้ารว่มฝึกอาชีพ  ช่างเช่ือม
โลหะ 
-เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะรอดอดตลุยันนะหเ์ข้าร่วมฝึกอาชีพ ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์                          
-เยาวชนในสถาบันศึกษาตะห์ฟิชกุลรออ่านห์อสลามียะห์  าร่วมฝึกอาชีพ   ช่างเช่ือม
โลหะ 
-สามารถนำความรู้ทีร่ับไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ในกบัตนเองและครอบครัว 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

 

 
 
 
 



168 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
 

การจัดการเรียนการสอนระบบคู่ขนาน 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

10,000   บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 5  คน 

ผลการดำเนินงาน 
 

สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2559-2560 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

- 

ภาพประกอบกิจกรรม  -   
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โครงการ / กิจกรรม 
 

สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 

งบประมาณการ
ดำเนินการท้ังสิ้น 
 

   110,000         บาท 

พ้ืนท่ีดำเนินการ/
กลุ่มเปา้หมาย 
 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะและ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่และใกล้เคียง 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

จัดงาน Open House และออกแนะแนวฯประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 

ผลการดำเนินงาน 
 

จัดงาน Open House   จำนวน  1  ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมงาน  453  คน 
และออกแนะแนวฯประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 
 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม / 
โครงการ 

โครงการ / กิจกรรม  
ตามนโยบายที่สำคัญ   
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แบบสำรวจการดำเนินงาน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

1.1 ช่ือสถานศึกษา...วิทยาลัยเทคนิคจะนะ........อาชีวศึกษาจังหวัด.........สงขลา................. 
 

1.2  จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 
ปีการศึกษา 

 
กลุ่มผู้เรียน 

จำนวนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หน่วย: คน) 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

ภาคเรียนที่ 2/2560 
(10 พฤศจิกายน 2560) 

1. ปกต ิ 329 208 233 770 
2. ทวิภาคี - - - - 
3. เทียบโอนความรู้และ 
   ประสบการณ์งานอาชีพ 

- - - - 

4. กลุ่มพเิศษ - - - - 
รวมทั้งสิ้น 329 208 233 770 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
(10 มิถุนายน 2561) 

1. ปกต ิ 266 254 257 777 
2. ทวิภาคี - - - - 
3. เทียบโอนความรู้และ 
   ประสบการณ์งานอาชีพ 

- - - - 

4. กลุ่มพเิศษ - - - - 
รวมทั้งสิ้น 266 254 257 777 
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1.3  เงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

       ที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 3,243,950 บาท 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวน 2,316100 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียน            จำนวน 385,000 บาท   
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน      จำนวน 177,100 บาท   
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน    จำนวน .........-..........บาท   
5. ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    
                                  จำนวน 365,750  บาท         

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 4,732,335บาท 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวน 2,329,250 บาท 
2. ค่าหนงัสือเรียน            จำนวน 1,156,000 บาท   
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน      จำนวน 178,710  บาท   
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน    จำนวน 699,300   บาท   
5. ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    
                                  จำนวน 369,075  บาท         

 

ส่วนท่ี 2  สภาพการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

             การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
   

2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
งบประมาณคา่จัดการเรียนการสอนทีไ่ด้รับจดัสรร สถานศึกษา
ได้นำไปใช้จ่ายเป็น 
 งบบุคลากร    จำนวน .975,071.10  บาท 
 งบดำเนินงาน  จำนวน .1,341,028.90  บาท 
 งบลงทุน       จำนวน ...........-............  บาท 

งบประมาณคา่จัดการเรียนการสอนทีไ่ด้รับจดัสรรสถานศึกษา
ได้นำไปใชจ้่ายเป็น 
 งบบุคลากร    จำนวน 1,010,124.71 บาท 
 งบดำเนินงาน  จำนวน 1,319,125.29 บาท 
 งบลงทุน       จำนวน ............-...........  บาท 

 

2.2  เครื่องแบบนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
  1. สถานศึกษาจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 

    จำนวนทั้งสิ้น  612,000  บาท 
2. สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนกัเรียน 
     ครบถ้วน                    จำนวน..........คน   

   ยังไม่ครบถ้วน  คงเหลือ  จำนวน....36..คน  

    เหตุผลที่ยังจ่ายเงินค่าเครื่องแบบไม่ครบถ้วน   
 ผู้ปกครองไม่มารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน        . 
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3. เครื่องแบบนักเรียนที่สถานศึกษากำหนดให ้
    ผู้ปกครองหรือผู้เรียนนำไปจัดซื้อ  (เลอืกตอบ 1 ข้อ) 
    3.1  เครื่องแบบนักเรียน และชุดฝึกปฏิบัตงิาน        
               อย่างละ  1 ชุด 
    3.2  เครื่องแบบนักเรียน และชุดลูกเสือ เนตรนารี 
               อย่างละ  1 ชุด      
    3.3  เครื่องแบบนักเรียน และชุดกีฬา  
               อย่างละ1 ชุด  
4. สถานศึกษาได้รับหลักฐาน ใบเสร็จ หรือแสดงสิ่งของ      
     จากผู้ปกครอง 
      ครบถ้วน                 ไม่ครบถ้วน   
5. จำนวนผู้เรียนทีส่ละสิทธ์ไมร่ับเงินค่าเครื่องแบบ 
    จำนวน  ........2............  คน 

 

2.2  อุปกรณ์การเรียน   

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
1. สถานศึกษาจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
    จำนวน 161,000  บาท 
2. สถานศึกษาจ่ายเงินค่าอปุกรณ์ให้กบัผูป้กครอง 

  ครบถ้วน                 จำนวน..........คน   
  ไม่ครบถ้วน  คงเหลือ  จำนวน..70....คน  

    เหตุผลที่ยังจ่ายเงินไม่ครบถ้วน   
 .................................................................................... 
 3. สถานศึกษาได้รับหลกัฐาน ใบเสรจ็ หรือแสดง 

    สิ่งของจริงจากผู้ปกครอง 
      ครบถ้วน                 ไม่ครบถ้วน   
4. จำนวนผู้เรียนทีส่ละสิทธ์ไมร่ับเงินค่าอุปกรณ์ 
    การเรียน  จำนวน  ...........-.................  คน 
 

1. สถานศึกษาจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
    จำนวน 156,400   บาท 
2. สถานศึกษาจ่ายเงินค่าอปุกรณ์ให้กบัผูป้กครอง 

  ครบถ้วน                 จำนวน..........คน   

     ไม่ครบถ้วน  คงเหลือ  จำนวน..36...คน 
     เหตุผลที่ยังจ่ายเงินไม่ครบถ้วน   

 ............................................................................... 
 3. สถานศึกษาได้รับหลกัฐาน ใบเสรจ็ หรือแสดง 

    สิ่งของจริงจากผู้ปกครอง 
     ครบถ้วน                 ไม่ครบถ้วน   
4. จำนวนผู้เรียนทีส่ละสิทธ์ไมร่ับเงินค่าอุปกรณ์ 
    การเรียน  จำนวน  ................2............  คน 
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 2.3 หนังสือเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
1. เงินงบประมาณทีส่ถานศึกษาจ่ายค่าหนงัสือ 
    จำนวน 385,000. บาท 
2. ประเภทและร้อยละของการจัดซื้อหนังสือเรียน         
    2.1  หนังสือเรียนประจำรายวิชา 
               คิดเป็นร้อยละ 100  ของจำนวนหนงัสอื 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
    2.2  หนังสือเสริมรายวิชา 
               คิดเป็นร้อยละ ...... ของจำนวนหนังสือ 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
    2.3  หนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบและ 
               สื่ออิเล็กทรอนกิส์                 
               คิดเป็นร้อยละ ...... ของจำนวนหนังสือ 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
3. สถานศึกษาได้รับหนงัสือตามรายการทีส่ั่งซื้อ 
    ครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ำหนด  
         จำนวน.6,150.เล่ม  

  ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาทีก่ำหนด  
      จำนวน..........   เล่ม  
 

1. เงินงบประมาณทีส่ถานศึกษาจ่ายค่าหนงัสือ 
    จำนวน 811,912.30 บาท 
2. ประเภทและร้อยละของการจัดซื้อหนังสือเรียน 
    2.1  หนังสือเรียนประจำรายวิชา 
               คิดเป็นร้อยละ 100. ของจำนวนหนังสือ 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
    2.2  หนังสือเสริมรายวิชา 
               คิดเป็นร้อยละ ...... ของจำนวนหนังสือ 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
    2.3  หนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบและ 
               สื่ออิเล็กทรอนกิส์                 
               คิดเป็นร้อยละ ...... ของจำนวนหนังสือ 
               ที่สถานศึกษาจัดซื้อทั้งหมด    
3. สถานศึกษาได้รับหนงัสือตามรายการทีส่ั่งซื้อ 
     ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด  
          จำนวน..........เลม่  

   ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด  
       จำนวน  4,396   เล่ม  

 

 

 

2.3 หนังสือเรียน (ต่อ) 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
4.เหตผุลที่สถานศึกษายังไม่ได้รับหนังสือตามรายการ 
   ที่สั่งซื้อ ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด 
   ...........-....................................................................... 

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

4. กรณีนักเรียนยังไม่ได้รบัหนงัสือเรียน   
    สถานศึกษาแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรบ้าง 

............-...................................................................... 
 ................................................................................. 

4.เหตผุลที่สถานศึกษายังไม่ได้รับหนังสือตามรายการ 
   ที่สั่งซื้อ ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด 
   วิทยาลัยจัดซื้อหนังสือเรียนตามความจำเป็น เนื่องจาก
ต้องรองบประมาณจัดสรรเพิม่เติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับโอน
จัดสรรงบประมาณ                   . 
4. กรณีนักเรียนยังไม่ได้รบัหนงัสือเรียน   
    สถานศึกษาแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรบ้าง 

นักเรียนใช้หนงัสอืเรียนร่วมกันในบางรายวิชา ที่ยัง
ได้รับไม่ครบถ้วน                  . 
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2.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
1. กิจกรรมวิชาการ 
   1.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
         จำนวน .77,000   บาท 
   1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม  
         จำนวน 770 คน  
   1.3 กิจกรรมวิชาการที่สถานศึกษาดำเนินงาน 
         (ระบุช่ือกจิกรรมหรอืโครงการ) 
         1.3.1 .กิจกรรมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพ 
         1.3.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
         1.3.3 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  
 
 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
         จำนวน 77,000 บาท 
   2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม  จำนวน  770. คน  
   2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทีส่ถานศึกษา 
         ดำเนินงาน (ระบุช่ือกจิกรรมหรือโครงการ) 
         1.3.1 .กิจกรรมลูกเสอื 
         1.3.2 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
         1.3.3 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ..  

 

1. กิจกรรมวิชาการ 
   1.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
         จำนวน 77,700 บาท 
   1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
         จำนวน 777 คน  
   1.3 กิจกรรมวิชาการที่สถานศึกษาดำเนินงาน 
         (ระบุช่ือกจิกรรมหรอืโครงการ) 
         1.3.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
         1.3.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ 
ระดับอศจ.  ภาคใต้  และระดับชาติ        
          1.3.3  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 
         จำนวน 77,700  บาท 
   2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม  จำนวน 777 คน  
   2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สถานศึกษา 
         ดำเนินงาน (ระบุช่ือกจิกรรมหรือโครงการ) 
         1.3.1 กิจกรรมการเข้าค่ายลกูเสือ 
         1.3.2 .กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
         1.3.3 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ  
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2.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน (ต่อ) 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
    3.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
          จำนวน 77,000 บาท 
    3.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
          จำนวน .770 คน  
    3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานทีส่ถานศึกษาดำเนินงาน  
         ประกอบด้วย (ระบุช่ือกจิกรรมหรือโครงการ) 
         3.3.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
         3.3.2 เชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน 
          
4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์  
    4.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
          จำนวน .134,750 บาท 
    4.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
          จำนวน .770 คน  
    4.3 กิจกรรมคอมพิวเตอรท์ี่สถานศึกษา 
          ดำเนินงาน (ระบุช่ือกจิกรรมหรอืโครงการ) 
         4.3.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตภายใน
สถานศึกษา  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 

 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
    3.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
          จำนวน 77,700บาท 
    3.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
          จำนวน .777. คน  
   3.3 กิจกรรมศึกษาดงูานที่สถานศึกษาดำเนินงาน  
         ประกอบด้วย (ระบุชื่อกิจกรรมหรือโครงการ) 
         3.3.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
         3.3.2 .เชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ในสาขางาน 
          
4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์  
    4.1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
          จำนวน 139,975 บาท 
    4.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม 
          จำนวน 777   คน  
    4.3 กิจกรรมคอมพิวเตอรท์ี่สถานศึกษา 
         ดำเนินงาน (ระบุช่ือกจิกรรมหรือโครงการ) 
         4.3.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตภายใน

สถานศึกษา  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลงัคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพเิศษ     เฉพาะ
กิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
1.  ระยะเวลา    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561.  

 

2.  สถานที่    ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้จังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ    . 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  จัดต้ังศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ฯ จังหวัดสงขลา  
3.2  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพฒันาจังหวัดสงขลา  

  
3.3  เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบ

อาชีพและดำรงชีวิต 
 3.4  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในสังคม           
พหุวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.5  ส่งเสริมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถานประกอบการ ประชาสังคมในรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 3.6  เพิ่มขีดความสามารถ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ  
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  2,093,400          บาท 
  งปม.  503,400   บาท 
  นอก งปม. 1,590,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 1,988,366.87  บาท 
  คงเหลือ              105,033.13   บาท  
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5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
- จ ัดตั ้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)   

 
- จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

- ระบบรายงานความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษา 

- งานวิจัย 1 เรื ่อง (ผลการประชาพิจารณ์การผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

เชิงคุณภาพ 
- ศ ูนย ์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)  ของสถานศึกษา   

 
- เครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา
จำนวน 23 สถานศึกษา 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจัดสรรจากศูนย์ประสานงานและ

บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ทำให้การบริหารทางด้านงบประมาณ เกิดความล้า
ช้า และส่งผลกระทบต่อองค์กร    . 

7. ข้อเสนอแนะ     เนื่องจากการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเกิดความไม่แน่ชัดใน
ส่วนของการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบได้ในอนาคต     . 
 

8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

           
 

           
อาคารเอนกประสงค์ 2 ช้ันศูนย์ประสานงานการผลิต 

และพัฒนากำลงัคนอาชีวศึกษาฯ จังหวัดสงขลา        
แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
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โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

1.  ระยะเวลา 1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเป็นผูป้ระกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
   วันจันทร์ที่ 11  มิถุนายน  2561  สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ   

           ระหว่างวันที่ 18 - 19  กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
และ  

    วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
3. กิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา ระยะ 1 ปีการศึกษา  
    สถานที่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

2.  สถานท่ี  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมที่

จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองและเป็นการสร้างรายได้ให้กบันักเรียนนักศึกษา 
4.  งบประมาณ  

(  √  )   มีค่าใช้จ่าย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวนท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  40,000 บาท 
  ในงปม.  40,000     บาท 
  นอก งปม.  -                 บาท 
    ใช้จ่ายจริง 40,000     บาท 
  คงเหลือ           0    บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ 
1. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา   มีความรู้เกี่ยวกบัการเขียนแผนธุรกิจ 
2. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ
สะเดา ได้ร่วมศึกษาดูงานการเป็นผูป้ระกอบการ 
3. จัดทำแผนธุรกิจใหม ่
4. จัดทำแผนธุรกิจต่อยอดธุรกิจเดิม 
 

 
1. แผนธุรกิจใหม่ 1 แผนธุรก ิ
2. แผนธุกิจต่อยอด 1 แผนธุรกจิ 
3. นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาดูงาน ร้อยละ 85 
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เชิงคุณภาพ 
1. ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการ
บรหิารจัดการในเชิงธุรกจิมากอย่างข้ึน 
 

 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดทำบัญชีรายรบั - รายจ่าย งบดุล กำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน 
7. ข้อเสนอแนะ 

 แต่งตั้งครูแผนกวิชาบัญชีมาเป็นครูทีป่รกึษาด้านการทำบัญชี  
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

อธิบายใต้ภาพ นกัเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมเขียนแผนธุรกิจได้ดำเนินการนำเสนอแผนธุรกจิของตนเองใหก้ับ
คณะกรรมการและไปดูโครงการการสง่เสริมการหารายได้ระหว่างเรียน และเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนธุรกิจ บ้าน D- Auto shop                                  แผนธุรกจิร้านน้ำ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม   ส่งเสริมพฒันาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของประเทศ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปงีบประมาณ 2561 

 
1.  ระยะเวลา    พฤษภาคม  – กันยายน  2561.  
2.  สถานท ี ่     สถาบ ันพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน 12 สงขลา และ ศ ูนย ์ เครื่ องม ือว ิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพสูงข้ึน ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเองได้ 
 3.3 การสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.4  เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยสามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
วิชาชีพในพื้นที่กับประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีชายแดนติดต่อกัน  

4.  งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  300,000    บาท 
  งปม.  300,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 299,168     บาท 
  คงเหลือ        832   บาท  
 

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
1.  ครูและนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 80 คน 

      
1.  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 
สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1)รายวิชาไฟฟ้า
เครื ่องปรับอากาศ 2) รายวิชางานซ่อมบำรุง และ 3) 
รายวิชาการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน 
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เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 
ความคิดเห็นร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ อยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด และอยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้ใน
ทุก ๆ ป ี

6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     นักศึกษาอยากให้มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในทุก ๆ 

ปีงบประมาณ     . 
8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 

           
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 12 สงขลา 

 

      
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561 
 

โครงการ / กิจกรรม โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปกีารศึกษา 2561   
1.  ระยะเวลา    ประจำปีงบประมาณ  2561    .  
2.  สถานท่ี    งานวิจัยและพฒันานวัตกรรมฯ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เสริมสร้างนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ 
3.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่าง
มีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
3.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพประหยัด
และปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

4. งบประมาณ  
(  ✓  )   มีคา่ใช้จา่ย (     )  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 จำนวน  59,000    บาท 
  นอก งปม. 59,000   บาท 
    ใช้จ่ายจริง 59,000   บาท 
  คงเหลือ  -   บาท  

5. ผลการดำเนินงานตามเปา้หมายโครงการ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์

เชิงปริมาณ   
นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 8  แผนกวิชา จัดทำผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

15 ช้ินงาน 

เชิงคุณภาพ 
เข้าร ่วมการแข่งขันสิ ่งประดิษฐ์ของคนรุ ่นใหม่ 
ระดับ สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และ
ระดับ ชาติ 

ร้อยละ 85 

เข้าร่วมแข่งขัน 

 
6. ปัญหาและอุปสรรค      ไม่มี    . 
7. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     . 
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8. รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

                       เครื่องดัดท่อเหลี่ยม V.2    Fish  Stick 

 

 

 

 

 

                       บูดูนะจ๊ะ                พัฒนาโปรตีนสกินเมอร์เพือ่แยกของเสียออกจากน้ำทะเล 

 

 

 

 

 

 

ไข่เค็มสมันไพรใบเตยกะทสิด 
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ภาคผนวก 
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สรุปยอดเงินสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 
ลำดั
บ 

ชื่อชิ้นงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 อุปกรร์ถอดสปริงยึดผ้าเบรกรถโฟล์คลิฟท ์ 6,000 นายสภาพ  สุขศร ี
2 เครื่องอาร์กแผ่นเหลก็แบบกึ่งอัตโนมัต ิ 2,500 นายสอแหละ  เจะแอ 
3 Smart  Power Supply 15,000 นายสฤก  พรหมกำเนิด 
4 ข้าวยำสำเร็จรูป 11,200 นางสุธิษา  บุญเรอืงขาว 
5 บูดูแห้ง 16,000 นางสุธิษา  บุญเรอืงขาว 
6 พัฒนาโปรตีนสกิมเมอร ์ 10,100 นายสมนึก  ธรรมชาติ 
7 ไข่เค็กสมุนไพร ใบเตยกะทิสด 7,300 น.ส.พรชนิตว์  อภัยรัตน์ 
8 อุปกรณ์ตัดเส้นพลาสติก 2,500 นายธารารัตน์  สันตรัตติ 
9 กระเป๋าแฟช่ันจากยางในรถจักรยานยนต์ 4,500 น.ส.รัชดาภรณ์  จิตตารมย ์

10 Fish Stick 6,000 น.ส.กนกพร  มิสโร 
11 เครื่องชาร์ทเพาเวอร์แบงค์ 

ด้วยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
3,500 นายพิศาล  นิยมยาตรา 

12 Nubber wheel stopper 5,000 นายธิติพงษ ์ ทิพรัตน์ 
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รางวัลท่ีได้รับ ประจำปีการศึกษา 2561 

1.  นายธีระพฒัน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และ นายสุชาติ ทองสุข ครปูระจำแผนกวิชาช่าง
ยนต์ ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ด้าน การสง่เสรมิอาชีพ ปี 2561 จากโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลา
นนท์อนุสรณ์ ในงานวันขรรค์ชัยฯ ปี 2561 ณ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนสุรณ์ อำเภอสะเดา จงัหวัด
สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.42 มอบโล่รางวัลสถานวิชาทหารดีเด่นประจำปี 2561 ให้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดย ผกท. วัชระ สงวนอาสน์ ตัวแทนสถานศึกษารับมอบรางวัลดังกล่าว ในพิธีสวนสนาม
ประจำปี 2561 ของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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3.  นายนิโรจน์ เพ็งศรี ครูแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ที่มี
ผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนดีเด่น ด้านการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา โครงการ
คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  นายบารมี  สะอาด นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ชนิดเครื่องดนตรี จะเข้ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว เป็นครูผู้
ควบคุม 
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5. นายชรินทร์  หลีเจริญ นักศึกษาระดับ ปวส. ช้ันปีที่ 2 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 ในการแข่งขันมวยสากลสมัครเลน่ รุ่นน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑3 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 ณ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ เป็นครูผู้ควบคุมนักกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  นางสาวจามรี  จันทร์ขาว นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันมวย
สากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก 54 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑6 ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖1 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ เป็นครูผู้ควบคุมนักกีฬา 
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7. นักเรียน ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันทักษะงานเครือ่งยนต์เล็ก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันทักษะงานเครือ่งยนต์เล็กดเีซล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 
29  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสตูล โดยมีนายนพฐพรข์  สถิตดำรงกุลณ์ เป็นครูผู้ควบคุม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โครงการปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐาน และปรบัพื้นฐานกอ่นไปฝกึงาน ฝกึอาชีพในสถาน
ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ระดับชัน ปวช.3 และ ปวส.2  ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และคณะครู บุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรับ คุณครูเจสุดา สมุังคโล เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิค

จะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายธีระพฒัน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทุ่ง

พันตัน ช้ัน 3 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
นำนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ออกตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชน ณ กศน.ตำบลปาดังเบซาร ์
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการ Fix it center บริการซ่อมรถจกัรยานยนต์, ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 ณ วัดโคกพยอมสุการาม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีไหว้ครูช่าง  

ประจำปีการศึกษา 2561 

 



199 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดพิธีใหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตซอลวิทยา
ลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินโครงการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายธีระพฒัน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 การประชุมผูป้กครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ันปวช. และ ระดับช้ัน ปวส. ประจำ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกบรกิาร ตรวจซอ่มรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้า และ

อุปกรณ์ทางการเกษตร ร่วมกบัอำเภอ 
นาหม่อม ในกจิกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ 

วัดเนินพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการบริจาคโลหิต 

 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหลา่กาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลา 
ออกหน่วยรบับริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
26 กรกฎาคม 2561 คณะผูบ้ริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  

ณ วัดโคกทราย อ.จะนะ จ.สงขลา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการครู บคุลากร และนกัเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 7 สงิหาคม 2561 ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการประชุมผูป้กครอง 

นักเรียน นกัศึกษา ประจำภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 

พรรษา  
12 สงิหาคม 2561 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการเรียนการสอนและการ
บรหิารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปงีบประมาณ 2560 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดการแข่งกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 2561 ทุ่งพันตัน

เกมส์ ครั้งที่ 20 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

ออกบริการวิชาชีพ "ฝึกอาชีพการทำเก้าอี้" ให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าละไม  
ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

ออกบริการจิตอาสาพัฒนามัสยิด ใหบ้ริการงานเช่ือม ที่วางรองเท้า กวาดขยะ ถูพื้น และร่วมบรจิาคโต๊ะ กระถาง
ต้นไม้จากลอ้ยางรถยนต์ ให้แก่ มสัยิด ดารุนนาอีม บ้านเกาะถ้ำ อ.เมือง จ.สงขลา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าศึกษาดูงานแบบอย่างการจัดการเรียน การสอน บรหิารตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง  
ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
แผนกเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 

10,000 บาท ในการประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ณ สถาบันวิจัยยาง 
การยางแหง่ประเทศไทย จังหวัดกรงุเทพมหานคร 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
โครงการ สัมมนา นักเรียน นักศึกษาหลงัการฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2561  ณ หอประชุมโรงอาหาร  
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัการพฒันาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ประจำปงีบประมาณ 2561 

ณ ห้องประชุมทุง่พันตันช้ัน 3  
โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  

เป็นวิทยากรบรรยาย 
 
 
 
 



217 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 -20 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดบัแถบ 

3 ส)ี ณ ค่ายลูกเสอืช่ัวคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
นายธีระพัฒน์ บญุพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ข้าราชการครู  
และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  

ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคต  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

ร่วมต้อนรบั นางนฤมล เพ็ญมาศ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ณ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการบรจิาคโลหิต 

 เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บญุพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้สำเรจ็การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 
นายธีระพัฒน์ บญุพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรบั คณะ
ครู และ นักเรียน นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย(ฺBatu Lanchang Vocational College Malaysia) ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

 

โครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ณ 
ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันากำลังคนอาชีวศึกษาฯ 
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คณะผู้จัดทำ 

นายธีระพัฒน ์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่ปรกึษา 
นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่ปรกึษา/รวบรวมข้อมลูฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายธราเทพ นาคเผือก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่ปรกึษา/รวบรวมข้อมลูฝ่ายแผนงานฯ 
นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่ปรกึษา/รวบรวมข้อมลูฝ่ายวิชาการ 
นายภักด ี ดอกดวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่ปรกึษา/รวบรวมข้อมลูฝ่ายพฒันาฯ 
นายมานพ บุญประเสริฐ ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นางสุธิษา บุญเรืองขาว ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นายนพฐพรข์ สถิตดำรงกลุณ์ ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นายธเนศ บุญแท ้ ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นายนิโรจน ์ เพ็งศร ี ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นายสุวิทย์   เชยบัวแก้ว ครู คศ.2 ผู้ให้ข้อมลู 
นายประสาน หมินแดง พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายสุภาพ สุขศร ี พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายสมนึก ธรรมชาติ พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวอรทัย แซ่งซิ่ว พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวธนิดา เลขานุกจิ พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางวิชชุดา คงวิทยา พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายพิศาล นิยมยาตรา พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายนฤชาติ สุวรรณชาตร ี พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวสริภัทร ์ บิลหละเต๊ะ พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายกอบศักดิ ์ ดิษโสภา พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นายธารารัตน์ สันตรัตติ พนักงานราชการ คร ู ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวจตุพร ยอดศรี พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นายสฤก พรหมกำเนิด ครูพิเศษสอน ผู้ให้ข้อมลู 
นายวศโดม จุลิวรรลีย ์ ครูพิเศษสอน ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวพิชชา พงพันธ์ ครูพิเศษสอน ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวสารีนา ร่าหน ิ วิทยากรอสิลามศึกษา ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวลดาวัลย ์ ภูมิพัฒน ์ พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวนวลศร ี แก้วทอง พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางวินา เจ๊ะแน พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวณวรดา เทวรักษ์ พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกต ุ พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
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คณะผู้จัดทำ  (ต่อ) 

นายก้องเกียรต ิ บุญโสดา พนักงานราชการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางจิดาภา ดิษโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสุรีย์วัลย ์ เหล็มหัด เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางยศกร หวัดเพ็ชร ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางพิรุณรัตน์ แก้วพิบูลย ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวรจุิรา กังซ ี เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวกัญญาทิพย ์ เฉิดฉ้ิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาววิไลวรรณ พรายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นางสาวศิริรัตน์ หลีขะร ี เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ให้ข้อมลู 
นายสุชาติ ทองสุข พนักงานราชการ คร ู รวบรวม สรุปรายงาน และจัดทำรูปเลม่ 
นายธนิสร บัวฝ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ รวบรวม สรุปรายงาน และจัดทำรูปเลม่ 
นางสาวอินทริา ไกรเพชร พนักงานราชการ รวบรวม สรุปรายงาน และจัดทำรูปเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


