




ค ำน ำ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้
เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ นโยบาย  ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตาม ระเบียบทางราชการ  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นหน่วยงาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2562  โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย     
ผู้บริหาร ครู  บุคลากร  ตลอดจนนักเรียน  นักศึกษา  ที่มุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนและผู้เก่ียวข้อง  และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือใน การก ากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
 



สารบัญ 
 หน้า 

  
ค าน า                                                                                                                               
สารบัญ                                                                                                                           
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา                                                                                             

ส่วนที่  1  
   นโยบายรัฐบาล 3 
   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 4 
   นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
   ยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 

ส่วนที่  2  
   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 8 
   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 8 
   วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 10 
   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 10 
   SWOT  วิทยาลัยฯ 11 
   แผนยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  การด าเนินงาน วิทยาลัยฯ 12 

ส่วนที่  3  
  อัตราก าลัง   14 

   ข้อมูลจ านวนนักเรียน  นักศึกษา 19 
   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2561 21 
   สรุปการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 24 
   สรุปงบหน้ารายจ่าย งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 26 
   ปฏิทินปฏิบัติงาน 42 

รายละเอียดโครงการตามภาระงานประจ า  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ                                     
เอกชนอ าเภอจะนะ 

52 

โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับงานสารบรรณ 55 
โครงการจัด - ปรับปรุง - ตกแต่งห้องส านักงานฝ่ายบริหารฯ 58 
โครงการศึกษาดูงาน บุคลากร วท.จะนะ  45  คน 61 
ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) 65 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  68 
โครงการซ่อมรถยนต์วิทยาลัยฯ  หมายเลขทะเบียน  ขข  4441  สงขลา 72 
โครงการทาสีภายนอกอาคารอ านวยการ 76 
โครงการขุด-กลบ-ฝังขยะของวิทยาลัยฯ  พ้ืนที ่ 1,200  ตร.ม. 79 
โครงการก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ คสล. ของนักเรียน นักศึกษา 82 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักครู บ้านพักผู้อ านวยการ  อาคารโรงอาหาร  85 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  2 สาย   88 
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง 91 
โครงการซ่อมแซมพ้ืนโต๊ะโรงอาหาร 94 
โครงการปรับปรุงป้ายสนามฟุตซอล 97 
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา (ตกแต่งต้นไม้) 100 
โครงการกั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น (1,2,4) 103 
โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ า 106 
โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา  109 
โครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียน 113 
โครงการOpen  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 118 
โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  124 
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 128 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา 133 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 137 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติงานตามรูปแบบ 
การบริหารงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

141 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  และครุภัณฑ์ส านักงาน   146 
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา V-cop  165 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 168 
โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ 174 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 177 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายแผนงานฯ 183 
โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง V.2 

188 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษา 192 
โครงการฝึกอบรมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 196 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา   201 
โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 204 
โครงการสรุปรายงาน ติดตามและประเมินศูนย์บ่มเพาะ 207 
โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้  (อ่าวไทย) 211 
โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้  
(อ่าวไทย) 

221 

 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
 หน้า 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ  
โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 225 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 231 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 236 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 241 
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 248 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 253 
โครงการBig  cleaning  day 257 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การฯ 263 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 269 
โครงการกิจการกองลูกเสือวิสามัญ 274 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันส าคัญ ของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 280 
โครงการปลูกผักสวนครัวโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 287 
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 291 
โครงการประชุมผู้ปกครอง 295 
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 301 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหม่  305 
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 308 
โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 311 
โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 314 
โครงการบริจาคโลหิต 318 
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 322 
โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน  นักศึกษา   326 
โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารหอพัก (3 หอพัก) 330 
โครงการอาชีวะบริการ 334 
โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  108  อาชีพ 339 
โครงการประชุมครูที่ปรึกษา  343 
  

ฝ่ายวิชาการ  
โครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขางาน   346 
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  349 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 352 
โครงการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 355 
โครงการBig clean  day  แผนกวิชา 359 
โครงการจัดซื้อผ้าม่าน ( 5 แผนกวิชา ) 363 
 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
 หน้า 

โครงการสอบวัดแววนักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 367 
โครงการประกวดประเมินผลวิชาโครงการ 371 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  V-net 374 
โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติอาชีวศึกษา  V-net 378 
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 381 
โครงการวันส าคัญของชาติ 384 
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 388 
โครงการติดตามและนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานฯ 391 
โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานก่อนไปฝึกงานฯ 394 
โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังการฝึกงาน 398 

แผนกวิชา  
โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 401 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 405 
โครงการซ่อมเก้าอ้ีส าหรับจัดการเรียนการสอนช่างไฟฟ้าก าลัง 408 
โครงการซ่อมครุภัณฑ์การศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 411 
โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 414 
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ 417 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 420 
โครงการย้ายเครื่องจักรกลงานไม้  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 424 
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักร  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 428 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 432 
โครงการขนย้ายเครื่องจักรทางการศึกษาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 435 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 438 
โครงการโครงงงานวิทยาศาสตร์ 441 
โครงการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ 444 
โครงการพัฒนาแผนกเทคโนโลยียาง (ซ่อมพ้ืนกระเบื้อง) 447 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

โครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 450 
โครงการจัดจ้างท าลานคอนกรีตอเนกประสงค์  455 
โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ศูนย์ฝึกอบรม 460 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ฝึกอบรม 464 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 468 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 472 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 477 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 481 
 



 
สารบัญ  (ต่อ) 

 หน้า 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย  485 
โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้ายภัยยาเสพติด  489 
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ฝ่ายวิชาการ  
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รายละเอียดโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562  
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 527 
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 530 
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โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน 569 
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   สรุปการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เงินบ ารุงการศึกษา  
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   สรุปการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูบริหารวิทยาลยัเทคนิคจะนะ  จงัหวดัสงขลา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคนิคจะนะ 
นำยธีระพฒัน์  บุญพนัธ์ุ 

คณะกรรมกำรวิทยำลยั คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยพฒันำกจิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
นำยประมูล   ทองขำว 

ฝ่ำยวชิำกำร 
นำงนฤมล  เพญ็มำศ 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำยธรำเทพ   นำคเผือก 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยธีระชัย  บุญโสดำ 

งำนควำมร่วมมือ 
นำยพศิำล  นิยมยำตรำ 

งำนวจิัยพฒันำนวตักรรม 
และส่ิงประดษิฐ์ 

นำงวชิชุดำ  คงวทิยำ 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นำยสุชำติ   ทองสุข 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยธเนศ  บุญแท้ 

งำนประกนัคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นำยนิโรจน์  เพง็ศรี 

งำนส่งเสริมผลติผล กำรค้ำ 
และประกอบธุรกจิ  
นำยธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 

งำนปกครอง 
นำยชำญศิลป์  พรุเพชรแก้ว 

งำนแนะแนวและกำรจัดหำงำน 
นำงสำวรัญชิดำ  แก้วช่วง 

งำนกจิกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
นำยสุวทิย์   เชยบัวแก้ว 

งำนครูที่ปรึกษำ 
นำงรวภีำ  อ ำพนันิยม 

งำนสวสัดกิำรนักเรียน นักศึกษำ 
นำงสำวแวฮำฟเสำะห์ ภูยุทธำนนท์ 

งำนโครงกำรพเิศษ 
และบริกำรชุมชน 

นำยกอบศักดิ์  ดษิโสภำ 

งำนวทิยบริกำรและห้องสมุด 
นำงสำวธนิดำ  เลขำนุกจิ 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวภิำคี 
นำยสุภำพ  สุขศรี 

งำนพฒันำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำยมำนพ  บุญประเสริฐ 

งำนวดัผลและประเมินผล 
นำงอำภำภรณ์  พลอยประเสริฐ 

ช่ำงยนต์ 
นำยสรณวชิญ์  ชูพรหม 

งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
นำยสมนึก  ธรรมชำต ิ

แผนกวชิำ 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
นำยสมพร  มณนีวล 

ช่ำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
นำยนฤชำติ สุวรรณชำตรี 

ช่ำงเช่ือมโลหะ 
นำยศรำวุธ   ชุมภูรำช 

ช่ำงก่อสร้ำง 
นำยสมคดิ เพช็ร์เทพ 

เทคโนโลยยีำงและพอลเิมอร์ 
นำงวชิชุดำ  คงวทิยำ 

คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
นำยสุวทิย์  เชยบัวแก้ว 

กำรบัญชี 
นำงอภิลกัษณ์  ไหมสุข 

เทคนิคพืน้ฐำน 
นำยสุวทิย์  ตำตะนันท์ 

สำมัญ – สัมพนัธ์ 
นำยสมจิตร   รัสวรรณโณ 

งำนกำรเงนิ 
นำงสุธิษำ  บุญเรืองขำว 

งำนบัญชี 
นำงเจสุดำ  สุมังคโล 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำวจตุพร  ยอดศรี 

งำนบุคลำกร 
นำยสรณวชิญ์ ชูพรหม 

งำนทะเบียน 
นำยธเนศ   บุญแท้ 

งำนประชำสัมพนัธ์ 
นำยวชัระ  สงวนอำสน์ 

งำนพสัดุ 
นำยนพฐพรข์  สถิตด ำรงกลุณ์ 

งำนอำคำรสถำนที่ 
นำยประสำน  หมินแดง 
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ส่วนที่  1 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน  4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 5)ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6)ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  สอดคล้องกับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  และกำรยกระดับ
สถำบันกำรศึกษำ และยกระดับผลิตภำพแรงงำนเพ่ือส่งเสริมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันของประเทศ กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง และกำรยกระดับสถำบันกำรศึกษำในสำขำที่มีควำม
เชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงำนคลังด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูผู้สอน พัฒนำระบบกำร
ประเมินและกำรรับรองคุณภำพ รวมทั้งให้มกีำรปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ 

  วัตถุประสงค์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี๑๒   
๑. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที  ่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่่ดี มีจิต

สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง ทรัพยำกรและ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมี ควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ ฐำนกำรผลิต
และบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐำนรำกและ
สร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ  

4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน กำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  

๕. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน เชิงบูรณำกำรของ
ภำคีกำรพัฒนำ  

๖. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ  กำรพัฒนำยกระดับ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่  

๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ สร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560  เห็นชอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–257     

เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบ และแนวทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำย  ที่ส ำคัญของ
แผนคือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำน
ได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
ควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่ง
ภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
(Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ :  
คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และร่วมมือ

ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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นโยบายรัฐบาล 2562 
นโยบายรัฐบาล 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 

2557 โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูป   ด้ำน
ต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1  กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์     
นโยบำยที่ 2  กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
นโยบำยที่ 3  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
นโยบำยที่ 4  กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบำยที่ 5  กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
นโยบำยที่ 6  กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบำยที่ 7  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน  
นโยบำยที่ 8  กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  

 กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
นโยบำยที่ 9  กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์        
                 กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
นโยบำยที่ 10  กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน  

   ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
นโยบำยที่ 11  กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ  
2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร พัฒนำ
ประเทศ  

3. กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต   
4. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5. กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
6. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ 
1. จัดกำรศึกษำท่ีเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรสร้ำงอำชีพ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ / ชำยแดน 
3. สร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสรำ้งควำมมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
4. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
5. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน อย่ำง

ต่อเนื่องทุกระดับกำรศึกษำ 
6. พัฒนำทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
7. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ กำรวิจัย และนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
8. สร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบ

ประชำรัฐทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
9. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ระบบกลไก กำรติดตำม กำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

10. ผลิต และพัฒนำครู อำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับควำมต้องกำร ในกำรจัดกำรศึกษำ ทุก
ระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 

11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่ได้มำตรฐำนและ 
พัฒนำคุณภำพชีวิตเต็มตำมศักยภำพอย่ำงเหมำะสม 

12. เสริมสร้ำง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ และมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตำมหลักค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร และควำมเป็นพลเมืองตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 

13. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
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14. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่ำงมีคุณภำพ
สอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

15. เร่งสร้ำงระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
16. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
17. พัฒนำเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เ พ่ือกำรศึ กษำและกำรบริ หำรจัดกำรที่ ทันสมัย  และไม่ซ้ ำ ซ้ อน  

ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
18. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ และระบบกำรรำยงำนผลของ

ฐำนข้ อมู ล โดย เชื่ อมโยงข้ อมู ลกำรศึ กษำทุ กระดั บ /ประเภทกำรศึ กษำที่ เป็ น เอกภำพ เป็ นปั จจุ บั น  
และมีมำตรฐำนเดียวกัน 

19. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท กำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบจัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกร
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 

20. จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้ เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  

21. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในกำรด ำเนินชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  

22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

23. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
25. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง และในพ้ืนที่ระดับ

ภำค/จังหวัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
26. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ/กำรเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
27. ส่งเสริมกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เหมำะสมต่อสภำพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง  

ลดควำมล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภำพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน 
มิติที ่2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่ำงมีคุณภำพ 
มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภำพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที ่4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพ่ิมทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 



 
 
 

ส่วนที่  2 
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ส่วนที่  2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   :   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

สถานที่ตั้งและท่ีอยู่   :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เลขที ่ 87 หมู่ที ่8 ถนนสายหาดใหญ่-จะนะ   

                                          ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

                                                  รหัสไปรษณีย์  90130 

โทรศัพท์         :    0-74536077 , 0-74536078 

โทรสาร           :   0-74536077 

เว็บไซต์           :  http://www.chanatc.ac.th   

E-mail address       :        info@ chanatc.ac.th   

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็น
สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค   กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่    23  พฤษภาคม  
2539 (ปัจจุบันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เพ่ือเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้
กว้างขวางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคน   มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของ
รัฐบาล  โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  "ทุ่งพันตัน"   บนเนื้อที ่98 ไร่  2    งาน  7.10 ตารางวา 

-    ทิศเหนือ     จรด  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43   
- ทิศใต้        จรด  สวนยางพาราในท่ีดินเอกชน 
- ทิศตะวันออก    จรด  ที่ดินว่างเปล่าของเอกชน 
- ทิศตะวันตก      จรด  สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีการด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
ปี  พ.ศ. การด าเนินงาน 

พ.ศ.  2539 เร่ิมด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   โดยการส ารวจหาพื้นที่  
พ.ศ.  2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพี  3  สาขาวิชา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟา้  ชา่งก่อสร้าง  ชา่ง

เชื่อมโลหะ  เนื่องจากอาคารเรียนยังสรา้งไม่เสร็จ  จงึฝากเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   
พ.ศ.2541 เปิดท าการเรียนการสอน  โดยน านักเรียน    นักศึกษา    ยา้ยกลับมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  3  

สาขาวชิา   ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ชา่งก่อสร้าง  
 ช่างเชื่อมโลหะ   

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี  แผนกช่างไฟฟ้า 
พ.ศ.2543 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)   เพิม่เติม  3     สาขาวิชา  ประกอบด้วย  

ช่างยนต์  ชา่งอิเล็กทรอนิกส์  และบัญชี   และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)   2  
สาขาวชิา  ประกอบด้วย  ช่างไฟฟ้า  ชา่งก่อสร้าง 

พ.ศ.2545 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) เพิ่มเติม  1  สาขาวชิา  ประกอบด้วย  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง  ( ปวส.)   2  สาขาวิชา  ประกอบด้วย  สาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์, สาขาเทคนคิยานยนต์ 

พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม   ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ   (ปวช.)   ระบบทวิภาคี    ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการกับความรว่มมือระหว่างประเทศสหพันธรฐัพม่า  ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน 
คือวิทยาลัยเทคนิคจะนะกบับรษิัทเซฟสกิน 

พ.ศ.2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง  ( ปวส.)   สาขาโยธา 
พ.ศ.2550 เปิดสอนหลักสูตรระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ   (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน  3  สาขาวิชา  ไฟฟ้าก าลัง  การบัญชี และโยธา 
พ.ศ.  2552 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ   (ปวช.)  

ผลิตภัณฑ์ยาง 
พ.ศ.  2553 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง  ( ปวส.)   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ณ ศูนย์ฝึกอบรม

อาชีพอ าเภอสะเดา 
พ.ศ.  2554 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู   (ปวส.)  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาการบัญช ี
พ.ศ.  2556 เปิดสอนหลักสูตร ทวิภาคี  สาขาวิชาชา่งยนต์  ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)       ระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.) 
พ.ศ.  2557 เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ   (ปวช.)  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอ าเภอสะเดา  

จ านวน  4  สาขาวิชา  (การบัญชี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่างยนต ์ และชา่งไฟฟ้าก าลัง) 
พ.ศ.  2559 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง   (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกเทคนิคโลหะ  

สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
พ.ศ.  2561 เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง   (ปวส.) ระบบทวิภาคี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
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วัตถุประสงค์สถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และภารกิจในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้  มีทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนอบรมสั่ง
สอนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมท่ีจะเป็นพลเมืองดีของชาติวิทยาลัยฯ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินการจัดอาชีวศึกษาดังนี้ 

1.   เพื่อจัดการเรียนการสอน  การฝึกงาน  ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  พณิชยกรรม  ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.   เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะอาชีพอิสระเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
3.   เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.   เพื่อน าความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ช่วยเหลือและบริการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการ

พระราชด าริและโครงการพัฒนาในชนบท  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
 ปรัชญา   คติพจน์   จุดยืนของสถานศึกษา  ฯลฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัย   "คุณภาพเลิศ    ประเสริฐคุณธรรม     ก้าวน าวิชา     พัฒนาสังคม" 
คติพจน์ของวิทยาลัย  "สุ   จิ   ปุ   ล ิ  รู้จักฟัง   รู้จักคิดค้นคว้า   รู้จักถามตอบ  รู้จักบันทึก" 
จุดยืนของสถานศึกษา    "ถูกต้อง    ประหยัด    พัฒนาต่อเนื่อง" 
อัตลักษณ์    "เก่ง  ดี  มีคุณธรรม" 

เก่ง         คือ  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพของตนเอง 
ดี          คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นประชาธิปไตย  

                                มจีิตอาสา  ให้บริการสังคม   มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีคุณธรรม  คือ  ความดีงามของจิตใจที่ท าให้บุคคลประพฤติดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  มีจิตอาสา 

 เอกลักษณ์      “บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 
  จุดเน้น   น าความรู้ทักษะจากการเรียน  มาปฏิบัติ 
  จุดเด่น การน าความรู้จากการศึกษาวิชาชีพ  บริการวิชาชีพชุมชน 
  ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย    ดอกพันตัน   ความน่าสนใจของไม้ต้นนี้  คือเป็นไม้ที่มีรูปทรง
สวยงาม  ให้ร่มเงาได้ดี  นิเวศกว้างไกล  ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้  ภาคกลางจรดภาคตะวันออกและจรด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงสามารถปลูกได้กว้างขวางขึ้นได้ในดินทุกชนิด   ที่เด่นมากคือออกดอกตลอดปี  
ออกดอกดกและมีกลิ่นหอมแรงมาก  ยิ่งทรงพุ่มยอดมีกิ่งมากเท่าไรก็ออกดอกได้มากเท่านั้น  เพราะว่าดอก
ออกตามปลายกิ่ง 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
“มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล” 
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พันธกิจ 
 ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม  สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 ๒.  น าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการการศึกษา 
 ๓.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 ๔.  พัฒนาองค์ความรู้  การวิจัย  นวัตกรรม  และ เทคโนโลยีสู่สากล 
จุดเด่น 

1. ท าเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่  สะดวกต่อการคมนาคม 
2. เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในอ าเภอจะนะ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่  ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและให้ความร่วมมือ 
4. สภาพแวดล้อมภายในมีความร่มรื่น  บรรยากาศดี  เป็นธรรมชาติ   มีพื้นท่ีมาก  (98  ไร่) 
5. ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชา 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
7. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ 
8. เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  (มัธยม)  โรงเรียนสอนศาสนา  และโรงงาน

อุตสาหกรรม 
จุดด้อย 

1. จ านวนนักเรียน  นักศึกษา   ในบางแผนกยังมีปริมาณที่น้อย 
2. สถานศึกษาห่างไกลจากตัวเมือง 
3. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย  เพ่ือความมั่นคงในอาชีพ 
4. การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเนื่องจากขาดอัตราก าลัง 
5. บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
6. ขาดครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย และไม่เพียงพอ 
7. บุคลากรขาดความตระหนักในการน าระบบสารสนเทศมาใช้กันอย่างจริงจัง 
8. ด้านพหุวัฒนธรรมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนทางด้านศาสนา 

โอกาส 
1. อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม 
2. มีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน    และส่วนราชการให้ความร่วมมือ 
4. สถานประกอบการมีมากเพียงพอต่อการฝึกงานของนักเรียน  นักศึกษา 
5. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  และโรงเรียนสอนศาสนา  ท าให้จัดหลักสูตร

วิชาชีพได้หลากหลาย 
7. มีการตรวจสอบติดตามผลคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
8. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาท่ีหลากหลาย 

อุปสรรค 
1. ความแตกต่างทางความคิด / ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและภาษา 
2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ยอมรับความเป็นจริงของปัญหาผู้เรียนที่เกิดข้ึน 
3. ผู้เรียนขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์และปัญหาทางครอบครัว 
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4. การจัดสรรต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบราชการไม่ทั่วถึง 
5. ผู้เรียนให้ความสนใจกับวิทยาลัยฯ  ที่อยู่ในตัวเมือง 
6. ไม่สามารถคัดคุณภาพนักเรียนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าเรียนได้ 
7. การเปิดการศึกษาที่เสรีส่งผลให้มีสถานศึกษาภาคเอกชนเปิดสาขาวิชาชีพที่คล้ายกัน 

 
 

แผนยุทธศาสตร์  ( Strategic  Plan)  และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยเทคนคิจะนะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 – 2563 

แผนยุทธศาสตร ์ 5  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน  24    กลยุทธ์   ดงันี ้
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ 

       ตามหลักสูตรที่ก าหนดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล 
      1.2  เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
   1.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
   1.4  สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
   1.5  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที ่  2.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
   2.2  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา 
   2.3  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
   2.4  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
   2.5  จัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
   2.6  จัดระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 3.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   3.2  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
   3.3  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
   3.4  การบริหารความเสี่ยง  
   3.5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.6  การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 
   4.2  ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
   4.3  ส่งเสริมการน าความรู้ เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
   5.2  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชน 
   5.3  สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 



 
 
 

ส่วนที่  3 
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2562     ขอ้มูล ณ วนัท่ี   30  กนัยายน  2561
ผูใ้หข้อ้มูล งานบคุลากร

อัตราก าลังของ วิทยาลยัเทคนิคจะนะ มบุีคลากรทั้งส้ิน  99 คน
ก. ข้าราชการ 18 คน

1 ผูบ้ริหาร 5 คน
2 ขา้ราชการครู 13 คน
3 ขา้ราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า 1 คน
1 ท าหนา้ท่ีสอน คน
2 ทัว่ไป/สนบัสนุน 1 คน

ค. พนกังานราชการ 46 คน
1 ท าหนา้ท่ีสอน 29 คน
2 ทัว่ไป/สนบัสนุน 17 คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 34 คน
1 ท าหนา้ท่ีสอน 12 คน
2 ทัว่ไป/สนบัสนุน 22 คน

จ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน
ฉ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน
ช. มอีัตราว่าง ไม่มคีนครอง คน

1 ขา้ราชการ - คน
2 ลูกจา้งประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนบัสนุน รวม

 - ต ่ากว่า ม.6 คน 8 คน 8 คน
 - ปวช./ม.6 คน 8 คน 8 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 4 คน 4 คน
 - ปริญญาตรี 46 คน 20 คน 66 คน
 - ปริญญาโท 8 คน คน 8 คน
 - ปริญญาเอก คน คน คน

รวม 54 คน รวม 40 คน 94 คน
6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนบัสนุน รวม

 - จา้งดว้ยงบบคุลากร คน คน คน
 - จา้งดว้ยงบด าเนินงาน คน 14 คน 14 คน
 - จา้งดว้ยงบเงินอุดหนุน 12 คน 8 คน 20 คน
 - จา้งดว้ยเงินรายได ้(บกศ.) คน คน คน

รวม 12 คน รวม 22 คน 34 คน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ

Jin
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 18 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1 นายธีระพฒัน์ บญุพนัธุ์
2 นายวิทยา เกตุชู
3 นายประมูล ทองขาว
4 นายธราเทพ นาคเผือก
5 นางนฤมล เพญ็มาศ
6 ว่าท่ี ร.ต. วีระวงศ์ วงศห์ล่อ
7 นายจรุงศกัด์ิ ศรีมาลา
8 นางสุธิษา บญุเรืองขาว
9 นายสมคิด เพช็ร์เทพ

10 นายศราวุธ ชุมภูราช
11 นายสุวิทย์ เชยบวัแกว้
12 นายธเนศ บญุแท้
13 นายสรณวิชญ์ ชูพรหม
14 นายนพฐพรข์ สถิตด ารงกุลณ์
15 นายมานพ  บญุประเสริฐ
16 นายสมพร มณีนวล
17 นายนิโรจน์ เพง็ศรี
18 นางเจสุดา สุมงัคโล

6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม 1 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัป.โท

 นายสุวฒัน ์ ขุนทอง ม.6 พนกังานขบัรถยนต์

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เคร่ืองกลป.ตรี

ป.โท
ป.ตรี วิทยาศาสตร์

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี
ป.โท การบญัชี

ปฏบัิติหน้าที่

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลงั
ป.โท

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนบัสนุน/ธุรการทั่วไป

เคร่ืองกล

การบญัชี

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ปฏบัิติหน้าที่

สนบัสนุน/ธุรการทั่วไป
ช่ือ - สกุล

ผูอ้  านวยการิวทยาลยั

ป.โท รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั

ก่อสร้าง
เช่ือมโลหะ

ก่อสร้าง

ป.โท รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั

ป.โท
ป.โท

ป.ตรี
ป.ตรี
ปโท
ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

ป.ตรี
เช่ือมโลหะ
ไฟฟ้าก าลงั

Jin
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6.3.3. พนกังานราชการ รวม 46 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายประสาน หมินแดง
2 นายกอบศกัด์ิ ดิษโสภา
3 นางนภาพร โกศกัศรี
4 นายสุภาพ สุขศรี
5 นายพิงพนัธ์ ทองปัญจะ
6 นายชาญศิลป์ พรุเพชรแกว้
7 นายสุชาติ ทองสุข
8 นายสมจิตร รัสวรรณโณ
9 นางอภิลกัษณ์ ไหมสุข

10 นายวชัระ สงวนอาสน์
11 นางสาวธนิดา เลขานุกิจ
12 นายธารารัตน์ สนัตรัตติ
13 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี
14 นางแวฮาฟเสาะห์ ภูยทุธานนท์
15 นางสาวรัญชิดา แกว้ช่วง
16 นายสอแหละ เจะแอ
17 นางวิชชุดา คงวิทยา
18 นายสมนึก ธรรมชาติ
19 นายสุวิทย์ ตาตะนนัท์
20 นายณฐัพงศ์ ดีนวนพะเนา
21 นายลุกมาน ตาเดอิน
22 นายธิติพงษ์ ทิพรัตน์
23 นางรวีภา อ าพนันิยม
24 นายพิศาล นิยมยาตรา
25 นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ
26 นางสาวธนิศา รัตนกิจ
27 นางสาวสิรภทัร์ บิลหล๊ะเต๊ะ
28 นางสาวกนัทิมา ใบตะเห
29 นางสาวเพญ็ประภา สุกสีทอง ป.ตรี ภาษาไทย

ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน
ป.ตรี วิทยาศาสตร์
ป.ตรี คอมพิวเตอร์

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลงั
ป.ตรี สงัคม

ป.ตรี เทคโนโลยียางฯ
ป.ตรี คณิตศาสตร์

ป.ตรี เคร่ืองกล
ป.ตรี คอมพิวเตอร์

ป.โท คอมพิวเตอร์
ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลงั
ป.ตรี เทคโนโลยียางฯ

ป.ตรี องักฤษ
ป.ตรี ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์
ป.ตรี เคร่ืองกล
ป.โท อิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

เคร่ืองกล
ป.ตรี เคร่ืองกล

ป.ตรี บญัชี

ป.ตรี เคร่ืองกล

เช่ือมโลหะ

ป.ตรี เคร่ืองกล
บญัชี

ป.ตรี

ป.ตรี ไฟฟ้าก าลงั

ป.ตรี สุขศึกษา

ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล
ปฏบัิติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนบัสนุน/ธุรการทั่วไป
วุฒิการศึกษา

ป.โท

Jin
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30 นางสาวอินทิรา ไกรเพชร
31 นางจุฑาพร บวัหนู
32 นางสาวจตุพร ยอดศรี
33 นางสาวลดาวลัย์ ภูมิพฒัน์
34 นางสาวนวลศรี แกว้ทอง
35 นางวินา เจ๊ะแน
36 นางสาวพรรณรมย์ เทวรักษ์
37 นางสุนิสา ก่ีสุ้น
38 นางสาวสุภาวดี พรหมแกว้
39 นางเดือนเพญ็ วงศเ์กตุ
40 นายกอ้งเกียรติ บญุโสดา
41 นายเสถียร พรมสอน
42 นายสุพจน์ รัตนกูล
43 นายธวชัชยั รัตนนิมิตร
44 นายบญุส่ง หลีขะรี
45 นายประยรู เพชรสุวรรณ
46 นางสุกิจจา จนัทศรี

เจา้หนา้ท่ีงานศูนยข์อ้มูลฯปวส.

คนงาน

แม่บา้นม.3

ป.7

ป.ตรี

ม.3
ม.3

คนงาน
คนขบัรถ

ป.ตรี
ปวส.

ป.6

ป.ตรี

ม.3 คนงาน

คนงาน

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ

เจา้หนา้ท่ีงานบคุลากร
เจา้หนา้ท่ีงานกิจกรรม

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานบญัชี

เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษง์
ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานประชาสมัพนัธ์

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานการเงิน

เจา้หนา้ท่ีงานบริหารงานทัว่ไป
ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีงานวางแผน
6.3.3. พนกังานราชการ   (ต่อ)

Jin
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 34 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1 นายวศโดม จุลิวรรณลีย์
2 นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์
3 นายศดายุ สมยงั
4 นางสาวโรสวาตี รอเซะ
5 นางสาวฐวรรณ์ชนก บญุพนัธุ์
6 นางสาวชุติมา อินณุมาน
7 นายเศรษฐรินทร์ จนัจุฬา
8 นายสฤก พรหมก าเนิด
9 นางสาวพิชชา พงษพ์นัธ์

10 นางสาวพรชนิตว์ อภยัรัตน์
11 ว่าท่ี ร.ต.นทัธพงศ์ สิงห์พรหม
12 ว่าท่ี ร.ต.หญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี
13 นางจิดาภา ดิษโสภา
14 นางสาววิภาวรรณ สงัขะเวช
15 นางยศกร หวดัเพช็ร์
16 นางพิรุณรัตน์ แกว้พิบลูย์
17 นางสุรียว์ลัย์ เหล็มหดั
18 นางสาวรุจิรา กงัซี
19 นางสาวนนทิชา อนนัตกุล
20 นางสาวกญัญาทิพย์ เฉิดฉ้ิม
21 นางสาวสุมาลี หล๊ะหมีน
22 นางสาวศิริรัตน์ หลีขะรี
23 นางสาวธาดารัตน์ แผ่เผ่ือ
24 นายธนิสร บวัฝ้าย
25 นางสาวอรปวีณ์ ศรีชู
26 นายนูญ ทองเพง็
27 นายยทุธวิชยั ทองเจริญ
28 นางปรีดา ช่วยทุ่ม
29 นางบบุผา แสงจนัทร์
30 นายหิรัญ อุเจะ
31 นายสุภชยั รอดชนะ
32 นายเกียรติศกัด์ิ เจะโส๊ะเจะหลี
33 นายกิตติ ลาเต๊ะเก๊ะ
34 นายธีรภทัร์ ไชยกาญจน์

ป.ตรี
ป.โท

ช่ือ - สกุล

ม.6

ปวส.

ปวช.

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ยาม

เจา้หนา้ท่ีธุรการ
เจา้หนา้ท่ีธุรการ

ป.ตรี

ป.ตรี
ป.ตรี

ไฟฟ้าก าลงั

เคร่ืองกล

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

วุฒิการศึกษา ปฏบัิติหน้าที่

บญัชี

ป.ตรี

บญัชี

เทคโนโลยียางฯ

ยาม

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนบัสนุน/ธุรการทั่วไป
ก่อสร้าง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีธุรการ
เจา้หนา้ท่ีธุรการ

เจา้หนา้ท่ีธุรการ
เจา้หนา้ท่ีธุรการ

ป.ตรี เจา้หนา้ท่ีธุรการ

ป.ตรี วิทยากรอิสลามศึกษา
เจา้หนา้ท่ีธุรการปวส.

ม.6 ยาม

ม.6
ม.6 ยาม

แม่บา้น

ป.ตรี

ป.ตรี ช่างเช่ือมโลหะ

อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าก าลงั

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

คนสวน
ปวช.

บญัชี

ป.ตรี

แม่บา้น
คนงาน

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

ป.6
พนกังานขบัรถ

องักฤษ

ม.6

ป.ตรี

เคร่ืองกล

ป.6

Jin



1. หลกัสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทั้งส้ิน
ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งส้ิน 264 251 258 773 183 145 328 1,101
1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชาช่างยนต์ 76 69 92 237 40 35 75 312
 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 19 16 17 52 12 12 24 76
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 54 50 37 141 38 32 70 211
 - สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 15 17 14 46 12 12 58
 - สาขาวิชาก่อสร้าง 7 6 11 24 22 13 35 59
 - สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 7 14 8 29 14 6 20 49

2. ประเภทวชิา พณชิยกรรม
 - สาขาวิชาการบญัชี 33 35 37 105 22 23 45 150
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 53 44 42 139 23 24 47 186

2. หลกัสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ปีการศึกษา (2560) รวมทั้งส้ิน คน ข้อมูล  ณ  วนัที่  1  ตุลาคม  2561
   2.1 หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 60 คน 2.3 หลกัสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลกัสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลกัสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) ................ คน 2.4 หลกัสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลกัสูตรอ่ืน ๆ 180 คน

7. ข้อมูลนกัเรียน นกัศึกษา
7.1 จ านวนนกัเรียนนกัศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2561  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
1,101

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.
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1. หลกัสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทั้งส้ิน
ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งส้ิน 280 264 251 795 170 183 353 1,148
1. ประเภทวชิา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชาช่างยนต์ 80 76 69 225 40 40 80 305
 - สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 20 19 16 55 15 12 27 82
 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 40 54 50 144 20 38 58 202
 - สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 20 15 17 52 15 12 27 79
 - สาขาวิชาก่อสร้าง 20 7 6 33 20 22 42 75
 - สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 20 7 14 41 20 14 34 75

2. ประเภทวชิา พณชิยกรรม
 - สาขาวิชาการบญัชี 40 33 35 108 20 22 42 150
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 53 44 137 20 23 43 180

2. หลกัสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ปีการศึกษา (2561) รวมทั้งส้ิน คน
   2.1 หลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 20 คน 2.3 หลกัสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลกัสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลกัสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) ................ คน 2.4 หลกัสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลกัสูตรอ่ืน ๆ 20 คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนกัเรียน นกัศึกษา
ปีการศึกษา 2562  (ปีต่อไป) 

1,148
ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตรี/ปทส.
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หน่วย : บาท

รวมทั้งส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
คา่จดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา 
จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน

16,997,170        1,110,100          33,300            75,000           3,330,935     21,546,505        4,645,350                 -                     8,183,000          3,072,600              15,900,950             1,883,588               39,331,043           
 1. แผนงาน พืน้ฐานด้านการพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 16,997,170        1,080,100          33,300            -                -               18,110,570        -                           -                     -                     -                         -                         1,883,588               19,994,158           
 - งบบุคลากร 10,872,578        -                     -                  -                -               10,872,578        -                           -                     -                     -                         -                         -                         10,872,578           
 - งบด าเนินงาน 3,763,800          1,080,100          33,300            -                -               4,877,200          -                           -                     -                     -                         -                         1,883,588               6,760,788             
 - งบลงทุน 2,360,792          -                     -                  -                -               2,360,792          -                           -                     -                     -                         -                         -                         2,360,792             
 - งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        

ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ

ผลผลติ

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลติ/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รายได้ 

สถานศึกษา
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หน่วย : บาท

รวมทั้งส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
คา่จดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา 
จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน

ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ

ผลผลติ

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลติ/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รายได้ 

สถานศึกษา

 2. แผนงานส่งเสริมวจิัยและ

พฒันาผลงานวจิัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี -                     -                     -                  75,000           -               75,000               -                           -                     -                     -                         -                         -                         75,000                  
 - งบบุคลากร -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบด าเนินงาน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบลงทุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                  75,000           75,000               -                           -                     -                     -                         -                         -                         75,000                  
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        

-                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
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หน่วย : บาท

รวมทั้งส้ิน
แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
คา่จดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา 
จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน

ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ

ผลผลติ

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลติ/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงนิ ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รายได้ 

สถานศึกษา

 3. แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ -                     30,000               -                  -                3,330,935     3,360,935          4,645,350                 -                     -                     1,585,136              6,230,486               -                         9,591,421             
 - งบบุคลากร -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบด าเนินงาน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบลงทุน -                     30,000               -                  -                -               30,000               -                           -                     -                     -                         -                         -                         30,000                  
 - งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                  -                3,330,935     3,330,935          4,645,350                 -                     -                     1,585,136              6,230,486               -                         9,561,421             
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพฒันา

จังหวดัชายแดนภาคใต้ -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     8,183,000          -                         8,183,000               -                         8,183,000             
 - งบบุคลากร -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบด าเนินงาน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     3,473,000          -                         3,473,000               -                         3,473,000             
 - งบลงทุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     4,710,000          -                         4,710,000               -                         4,710,000             
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        

-                        
 5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     1,487,464              1,487,464               -                         1,487,464             
 - งบบุคลากร -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบด าเนินงาน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบลงทุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     -                         -                         -                         -                        
 - งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                  -                -               -                     -                           -                     -                     1,487,464              1,487,464               -                         1,487,464             

-                        
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1. ประมาณการรายรับ 62,906,984 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,647,038 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบนั 5,820,988                   บาท
 - คาดวา่มีรายรับในปีต่อไป 1,826,050                   บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 55,259,946 บาท
งบบุคลากร 22,831,560 บาท
งบด าเนินงาน 5,598,366 บาท
งบลงทุน 10,712,900 บาท
งบเงินอุดหนุน 14,412,320 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 1,704,800 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 62,906,984 บาท
งบบุคลากร 22,831,560 บาท
 - เงินเดือน 8,317,920                 บาท
 - คา่จา้งประจ า 350,640                    บาท
 - คา่ตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต ้ขา้ราชการ 756,000                    บาท
 - คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 11,475,000               บาท
 - คา่ตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต ้พนกังานราชการ 1,932,000                 บาท
งบด าเนินงาน 13,039,746.00           บาท
 - คา่ตอบแทน 5,026,200                 บาท
 - คา่ใชส้อย 1,899,316                 บาท
 - คา่วสัดุ 1,983,930                 บาท
 - คา่สาธารณูปโภค 1,463,300                 บาท
 - โครงการพฒันาอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 2,667,000                 บาท
งบลงทุน 11,836,400 บาท
 -  ครุภณัฑ ์  36  รายการ 5,543,500                 บาท
 - ส่ิงก่อสร้าง  1   รายการ 6,292,900                 บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 8,819,940 บาท

75,000                      บาท
30,000                      บาท

100,000                    บาท
4,710,000                 บาท
1,150,000                 บาท

150,000                    บาท
784,000                    บาท
715,500                    บาท

ส่วนที่ 3 

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ

 - ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - การหารายไดร้ะหว่างเรียน

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)

 - ทุนนกัเรียนเรียนดี จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 - ทุนอาชีวศึกษาประชารัฐ จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 - มอบเงินค่าเคร่ืองแบบ

 - เคร่ืองมือประจ าตวัผูเ้รียน

 - จดัซ้ือหนงัสือเรียน
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ส่วนที่ 3 

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)

744,800                    บาท
360,640                    บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,704,800 บาท
379,200                    บาท

117,600                    บาท
500,000                    บาท

30,000                      บาท
30,000                      บาท
90,000                      บาท
50,000                      บาท
98,000                      บาท
10,000                      บาท

100,000                    บาท
300,000                    บาท

โครงการภาระงานประจ า  4,674,538                  บาท
   เงินบ ารุงการศึกษา
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,344,500                 บาท
 - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                            บาท
 - ฝ่ายพฒันากิจการฯ 358,500                    บาท
 - ฝ่ายวิชาการ 641,000                    บาท
 - ส ารองฉุกเฉิน 1,175,593                 บาท
   เงินอุดหนุน
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร 211,500                    บาท
 - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 115,845                    บาท
 - ฝ่ายพฒันากิจการฯ 40,000                      บาท
 - ฝ่ายวิชาการ 228,600                    บาท
 - ส ารองฉุกเฉิน 559,000                    บาท

พฒันาศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคน

ลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน

พฒันาก าลงัคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

อาชีวอาสา

ตามพระราชด าริ

ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคี

 Fix it center

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา

 - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารยแ์ละ

 -  มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

จดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพ่ือคืนครูให้นกัเรียน



 
 
 

งบหน้ารายจ่ายงบประมาณ
และเงินรายได้สถานศึกษา 

 
 
 
 



หน่วย : บาท

รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.

40,017,826       2,568,000     30,000       75,000        1,860,140   44,550,966      5,592,380      744,800       3,419,236        2,099,200          11,855,616    7,647,038        64,053,620      
 - งบบุคลากร 22,831,560       -               -             -              -              22,831,560      -                 -               -                  -                     -                -                  22,831,560      
เงินเดือนขา้ราชการ 7,267,920         -               -             -              -              7,267,920        -                 -               -                  -                     -                -                  7,267,920        
เงินวิทยฐานะ 714,000            -               -             -              -              714,000           -                 -               -                  -                     -                -                  714,000           
ค่าตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ 336,000            -               -             -              -              336,000           -                 -               -                  -                     -                -                  336,000           
ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 350,640            -               -             -              -              350,640           -                 -               -                  -                     -                -                  350,640           
ค่าตอบแทนพิเศษของ ชายแดนภาคใต ้ (ขา้ราชการ) 756,000            -               -             -              -              756,000           -                 -               -                  -                     -                -                  756,000           
ค่าตอบพนกังานราชการ 11,475,000       -               -             -              -              11,475,000      -                 -               -                  -                     -                -                  11,475,000      

ค่าตอบแทนพิเศษของ ชายแดนภาคใต ้ (พนกังานราชการ) 1,932,000         -               -             -              -              1,932,000        -                 -               -                  -                     -                -                  1,932,000        

ส่วนที ่3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ

ผลผลติ โครงการ
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 -  งบด าเนินงาน 1,823,366         1,078,000     30,000       -              -              2,931,366        4,437,435      -               -                  -                     4,437,435      3,003,945        10,372,746      
      - ค่าตอบแทน 84,000              600,000        -             -              -              684,000           3,372,200      -               -                  -                     3,372,200      970,000           5,026,200        
ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว  20  คน -                   -               -             -              -              -                  2,446,200      -               -                  -                     2,446,200      -                  2,446,200        
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลา -                   -               -             -              -              -                  10,000           -               -                  -                     10,000           40,000             50,000             
ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                70,000             70,000             
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
ค่าคณะกรรมการตรวจการจา้ง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
ค่าคณะกรรมการควบคุมงาน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 84,000              600,000        -             -              -              684,000           916,000         -               -                  -                     916,000         800,000           2,400,000        
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

      - ค่าใช้สอย 929,126            54,000          -             -              -              983,126           282,310         -               -                  -                     282,310         633,880           1,899,316        
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 16,000              50,000          -             -              -              66,000             100,000         -               -                  100,000         310,000           476,000           
ค่าจา้งเหมาบริการ (จนท. นกัการ คนสวน  แม่บา้น 
คนขบัรถ)

500,160            -               -             -              -              500,160           -                 -               -                  -                     -                -                  500,160           

ค่าซ่อมรถยนตร์าชการ -                   -               -             -              -              -                  40,000           -               -                  -                     40,000           100,000           140,000           
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
ค่าโฆษณาเผยแพร่ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                10,000             10,000             
ค่าเงินสมทบประกนัสงัคม 411,966            -               -             -              -              411,966           122,310         -               -                  -                     122,310         23,880             558,156           
ค่าถ่ายเอกสาร 1,000               4,000            -             -              -              5,000               -                 -               -                  -                     -                95,000             100,000           
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ -                   -               -             -              -              -                  20,000           -               -                  -                     20,000           40,000             60,000             
พรบ. รถยนต ์วิทยาลยัฯ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                30,000             30,000             
ค่าซ่อมกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                5,000               5,000               
ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

          - ค่าวสัดุ 110,240            424,000        30,000       -              -              564,240           756,925         -               -                  -                     756,925         662,765           1,983,930        
คา่วสัดุฝึกนกัศึกษา              -                   296,250        30,000       -              -              326,250           754,875         -               -                  -                     754,875         -                  1,081,125        
คา่วสัดุก่อสร้าง 50,000              -               -             -              -              50,000             -                 -               -                  -                     -                -                  50,000             
คา่วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ -                   5,000            -             -              -              5,000               -                 -               -                  -                     -                1,500               6,500               
คา่วสัดุส านกังาน                      50,000              50,000          -             -              -              100,000           -                 -               -                  -                     -                100,000           200,000           
คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       10,000              70,000          -             -              -              80,000             2,050             -               -                  -                     2,050             400,000           482,050           
คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง       -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                40,000             40,000             
คา่วสัดุหนงัสือ  วารสาร  และต ารา    -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                9,000               9,000               
คา่วสัดุห้องสมดุ -                   2,000            -             -              -              2,000               -                 -               -                  -                     -                -                  2,000               
คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                7,000               7,000               
คา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                  -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
คา่วสัดุเกษตร -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
คา่วสัดุงานบา้นงานครัว -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                30,000             30,000             
คา่วสัดุส่ือการเรียนการสอน              -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                7,000               7,000               
วสัดุยาและเวชภณัฑ์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             
วสัดุอ่ืน ๆ 240                  750               -             -              -              990                 -                 -               -                  -                     -                8,265               9,255               
 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต า่) 700,000            -               -             -              -              700,000           26,000           -               -                  -                     26,000           737,300           1,463,300        
ค่าไฟฟ้า 700,000            -               -             -              -              700,000           26,000           -               -                     26,000           650,000           1,376,000        
ค่าโทรศพัท์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                48,000             48,000             
ค่าไปรษณียโ์ทรเลข -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                25,000             25,000             
ค่าบริการดา้นส่ือสารและโทรคมนาคม -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                14,300             14,300             
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 - งบลงทุน (รายละเอยีดภาคผนวก) 10,712,900       -               -             -              -              10,712,900      -                 -               -                  -                     -                1,123,500        11,836,400      
  3.1 ครุภณัฑ ์งปม 5  รายการ บกศ. 31 รายการ 4,420,000         -               -             -              -              4,420,000        -                 -               -                  -                     -                1,123,500        5,543,500        
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง   1 รายการ 6,292,900         -               -             -              -              6,292,900        -                 -               -                  -                     -                -                  6,292,900        
 - งบเงนิอุดหนุน 4,650,000         1,490,000     -             70,000        1,840,140   8,050,140        -                 -               -                  -                     -                -                  8,050,140        
 - ส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ -                   -               -             70,000        -              70,000             -                 -               -                  -                     -                -                  70,000             
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                   30,000          -             -              -              30,000             -                 -               -                  -                     -                -                  30,000             
 - การหารายไดร้ะหว่างเรียน -                   100,000        -             -              -              100,000           -                 -               -                  -                     -                -                  100,000           
 - ทุนนกัเรียนเรียนดี จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 4,350,000         360,000        -             -              -              4,710,000        -                 -               -                  -                     -                -                  4,710,000        
 - ทุนอาชีวศึกษาประชารัฐ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 150,000            1,000,000     -             -              -              1,150,000        -                 -               -                  -                     -                -                  1,150,000        
 - เคร่ืองมือประจ าตวัผูเ้รียน 150,000            -               -             -              -              150,000           -                 -               -                  -                     -                -                  150,000           
 - จดัซ้ือหนงัสือเรียน -                   -               -             -              764,000      764,000           -                 -               -                  -                     -                -                  764,000           
 - มอบเงินค่าเคร่ืองแบบ -                   -               -             -              715,500      715,500           -                 -               -                  -                     -                -                  715,500           
 -  มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน -                   -               -             -              360,640      360,640           -                 -               -                  -                     -                -                  360,640           
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 - งบรายจ่ายอ่ืน / นโยบาย -                   -               -             -              -              -                  -                 -               2,667,000        1,704,800          4,371,800      -                  4,371,800        
เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  379,200             379,200         -                  379,200           
จดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพ่ือคืนครูใหน้กัเรียน 117,600             117,600         -                  117,600           
 Fix it center 500,000             500,000         -                  500,000           
ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคี 30,000               30,000           -                  30,000             
ลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน 30,000               30,000           -                  30,000             
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียน
อาชีวศึกษา

90,000               90,000           -                  90,000             

ผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารยแ์ละ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000               50,000           -                  50,000             

อาชีวอาสา 98,000               98,000           -                  98,000             
ตามพระราชด าริ 10,000               10,000           -                  10,000             
พฒันาก าลงัคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  100,000             100,000         -                  100,000           
พฒันาศนูยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  300,000             300,000         -                  300,000           
พัฒนาการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้

      - จา้งยามรักษาความปลอดภยั -                   -               -             -              -              -                  -                 -               588,000           -                     588,000         -                  588,000           
      - ตอบแทนผูป้ฏิบติังานพ้ืนท่ีพิเศษ จชต. -                   -               -             -              -              -                  -                 -               600,000           -                     600,000         -                  600,000           
      - พฒันาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดบัต าบล -                   -               -             -              -              -                  -                 -               120,000           -                     120,000         -                  120,000           
      - ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               84,000             -                     84,000           -                  84,000             
      - ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงดูแลหอพกั -                   -               -             -              -              -                  -                 -               108,000           -                     108,000         -                  108,000           
      - พฒันาคุณภาพผูเ้รียน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               12,000             -                     12,000           -                  12,000             
      - พฒันาภาษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               30,000             -                     30,000           -                  30,000             
      - พฒันาศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               650,000           -                     650,000         -                  650,000           
      - ศนูยดิ์จิตอลประจ าอ าเภอสะเดา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               80,000             -                     80,000           -                  80,000             
      - เพ่ิมศกัยภาพสถานศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               200,000           -                     200,000         -                  200,000           
      - จดัตั้งกลุ่ม/ฝึกอาชีพ เอกชนสอนศาสนา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               35,000             -                     35,000           -                  35,000             
      - จดัตั้งกลุ่มอ/ฝึกอาชีพ ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               160,000           -                     160,000         -                  160,000           
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 - โครงการภาระงานสถานศึกษา -                   -               -             5,000          20,000        25,000             595,945         744,800       752,236           394,400             2,487,381      2,294,000        4,806,381        
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทัว่ไป

สร้างเครือขา่ยพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอ าเภอ
จะนะ

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                10,000             10,000             

อบรมให้ความรู้เพ่ือพฒันาบคุลากรเก่ียวกบังาน
สารบรรณ

-                   -               -             -              -              -                  9,000             -               -                  -                     9,000             -                  9,000               

จดั - ปรับปรุง - ตกแต่งห้องส านกังานฝ่ายบริหารฯ -                   -               -             -              -              -                  4,500             -               -                  -                     4,500             -                  4,500               

งานบุคลากร -                
ศึกษาดูงาน บคุลากร วท.จะนะ  45  คน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                320,000           320,000           
ฝึกอบรม ครู บคุลากรในการจดัท าแฟ้มสะสม
ผลงานทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Portfolio)

-                   -               -             -              -              -                  25,000           -               -                  -                     25,000           -                  25,000             

งานพัสดุ -                
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ห้องปฏิบติังานพสัดุ -                   -               -             -              -              -                  10,000           -               -                  -                     10,000           -                  10,000             
ซ่อมรถยนตวิ์ทยาลยัฯ  หมายเลขทะเบียน  ขข  
4441  สงขลา

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                60,000             60,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

งานอาคารสถานที่ -                
ทาสีภายนอกอาคารอ านวยการ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                220,000           220,000           
ขดุ-กลบ-ฝังขยะของวิทยาลยัฯ  พ้ืนท่ี  1,200  ตร.ม. -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                48,000             48,000             
ก่อสร้างลานจอดรถจกัรยานยนต ์คสล. ของนกัเรียน นกัศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                60,000             60,000             
ซ่อมแซมหลงัคาอาคารบา้นพกัครู บา้นพกัผูอ้  านวยการ  อาคารโรงอาหาร -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                30,000             30,000             
ก่อสร้างถนน คสล.  2 สาย  -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                100,000           100,000           
จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและไฟฟ้าแสงสว่าง -                   -               -             -              -              -                  50,000           -               -                  -                     50,000           -                  50,000             
ซ่อมแซมพ้ืนโตะ๊โรงอาหาร -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  15,000               15,000           -                  15,000             
ปรับปรุงป้ายสนามฟตุซอล -                   -               -             -              -              -                  5,000             -               -                  -                     5,000             -                  5,000               
ปรับภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษา (ตกแต่งตน้ไม)้ -                   -               -             -              -              -                  30,000           -               -                  -                     30,000           -                  30,000             
กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค ์4 ชั้น (1,2,4) -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                358,000           358,000           
ปรับปรุงสระว่ายน ้า -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                20,000             20,000             

งานทะเบียน -                
จดัท าบตัรนกัเรียน นกัศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                48,500             48,500             
รับรายงานตวันกัเรียน นกัศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ประจ าภาคเรียน

-                   -               -             -              -              -                  13,000           -               -                  -                     13,000           -                  13,000             

งานประชาสัมพันธ์ -                
Open  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลยัเทคนิคจะนะ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               80,000             -                     80,000           20,000             100,000           
จดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัเทคนิคจะนะ -                   -               -             -              -              -                  25,000           -               -                  -                     25,000           -                  25,000             
ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ -                   -               -             -              -              -                  40,000           -               -                  -                     40,000           -                  40,000             
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                
งานวางแผนและงบประมาณ -                

จดัตั้งศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นการศึกษา-                   -               -             -              -              -                  2,000             -               -                  -                     2,000             -                  2,000               
จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี -                   -               -             -              -              -                  10,000           -               -                  -                     10,000           -                  10,000             
อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือปฏิบติังานตามรูปแบบ
การบริหารงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-                   -               -             -              -              -                  7,000             -               -                  -                     7,000             -                  7,000               

จดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา  และครุภณัฑส์ านกังาน  
รวม  31  รายการ

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

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ -                
พฒันาศกัยภาพศูนยก์  าลงัคนอาชีวศึกษา V-cop -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
พฒันาเครือขา่ยระบบอินเตอร์เน็ต -                   -               -             -              -              -                  -                 160,000       -                  -                     160,000         -                  160,000           
จดัซ้ือซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ -                   -               -             -              -              -                  20,000           -               -                  -                     20,000           -                  20,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานความร่วมมือ -                

พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               120,000           -                     120,000         -                  120,000           
ศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพบคุลากรฝ่ายแผนงานฯ -                   -               -             -              -              -                  15,000           -               -                  -                     15,000           -                  15,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

งานวจิัยฯ -                
การพฒันารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง V.2

-                   -               -             -              -              -                  1,845             -               -                  -                     1,845             -                  1,845               

สนบัสนุนส่งเสริมงานวิจยัทางการศึกษา -                   -               -             -              -              -                  3,000             -               -                  -                     3,000             -                  3,000               
ฝึกอบรมการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ -                   -               -             -              -              -                  16,000           -               -                  -                     16,000           -                  16,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานประกนัฯ -                

อบรมเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการอาชีวศึกษา -                   -               -             -              -              -                  16,000           -               -                  -                     16,000           -                  16,000             
จดัท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) -                   -               -             -              -              -                  5,000             -               -                  -                     5,000             -                  5,000               

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานส่งเสริมฯ -                

สรุปรายงาน ติดตามและประเมินศูนยบ์ม่เพาะ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  2,000                 2,000             -                  2,000               
-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  

ศูนย์ประสานงานการผลติฯ -                
พฒันาศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศึกษา ภาคใต ้ (อ่าวไทย)

-                   -               -             -              -              -                  10,000           -               -                  300,000             310,000         -                  310,000           

จดัท าขอ้มลูสารสนเทศศูนยป์ระสานงานการผลิต
และพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ภาคใต ้ (อ่าวไทย)

-                   -               -             -              -              -                  10,000           -               -                  -                     10,000           -                  10,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

ฝ่ายพัฒนากจิการฯ -                
งานกจิกรรมฯ -                

แขง่ขนัทกัษะพ้ืนฐาน -                   -               -             -              -              -                  -                 30,240         -                  -                     30,240           -                  30,240             
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข -                   -               -             -              -              -                  -                 33,600         -                  -                     33,600           -                  33,600             
แขง่ขนักีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด -                   -               -             -              -              -                  -                 60,000         -                  -                     60,000           -                  60,000             
แขง่ขนักีฬาอาชีวะเกมส์ -                   -               -             -              -              -                  -                 80,000         -                  -                     80,000           -                  80,000             
ขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยัจราจรในสถานศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 2,000           -                  -                     2,000             -                  2,000               
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา -                   -               -             -              -              -                  -                 10,000         -                  -                     10,000           -                  10,000             
Big  cleaning  day -                   -               -             -              -              -                  -                 10,000         -                  -                     10,000           -                  10,000             
ประชุมทางวิชาการองคก์ารฯ -                   -               -             -              -              -                  -                 50,000         -                  -                     50,000           -                  50,000             
รณรงคส่์งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 2,000           -                  -                     2,000             -                  2,000               
กิจการกองลูกเสือวิสามญั -                   -               -             -              -              -                  -                 68,300         -                  -                     68,300           -                  68,300             
อนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีไทย  ในวนัส าคญั ของชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย์-                   -               -             -              -              -                  -                 35,560         -                  -                     35,560           -                  35,560             
ปลูกผกัสวนครัวโดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  10,000               10,000           10,000             20,000             
สถานศึกษาคุณธรรม -                   -               -             -              -              -                  -                 5,000           -                  -                     5,000             -                  5,000               

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

งานปกครอง -                
ประชุมผูป้กครอง -                   -               -             -              -              -                  40,000           -               -                  -                     40,000           -                  40,000             

งานแนะแนวฯ -                
ปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 20,000         -                  -                     20,000           -                  20,000             
ปฐมนิเทศนกัเรียน  นกัศึกษาใหม ่ -                   -               -             -              -              -                  -                 15,000         -                  -                     15,000           -                  15,000             
ทนุอาชีวศึกษาจงัหวดัชายแดนใต้ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 600              -                  -                     600               -                  600                 
จดัท าคูมื่อนกัเรียน นกัศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                48,500             48,500             
กองทนุเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานสวสัดกิารฯ -                

บริจาคโลหิต -                   -               -             -              -              -                  -                 1,000           -                  -                     1,000             -                  1,000               
ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนกัเรียน นกัศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                150,000           150,000           
ประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน  นกัศึกษา  -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                150,000           150,000           
จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ขา่วสารหอพกั (3 หอพกั) -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  20,400               20,400           -                  20,400             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานโครงการพิเศษฯ -                

อาชีวะบริการ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  15,000               15,000           -                  15,000             
สร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  108  อาชีพ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  15,000               15,000           -                  15,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
งานครูที่ปรึกษา -                

ประชุมครูท่ีปรึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  2,000                 2,000             -                  2,000               
-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

ฝ่ายวชิาการ -                
งานพัฒนาหลกัสูตรฯ -                

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบัสาขางาน  -                   -               -             -              -              -                  -                 30,000         -                  -                     30,000           -                  30,000             
ทศันศึกษาดูงานในสถานประกอบการ -                   -               -             -              -              -                  -                 54,000         -                  -                     54,000           -                  54,000             
แขง่ขนัทกัษะวิชาชีพ -                   -               -             -              -              -                  -                 50,000         -                  -                     50,000           -                  50,000             
การนิเทศการจดัการเรียนการสอน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
Big clean  day  แผนกวิชา -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
จดัซ้ือผา้มา่น ( 5 แผนกวิชา ) -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                40,000             40,000             

งานวดัและประเมนิผล -                
สอบวดัแววนกัเรียน  นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 -                   -               -             -              -              -                  2,500             -               -                  -                     2,500             -                  2,500               
ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                6,000               6,000               
เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  V-net-                   -               -             -              -              -                  2,500             -               -                  -                     2,500             -                  2,500               
ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติอาชีวศึกษา  V-net -                   -               -             -              -              -                  8,400             -               -                  -                     8,400             -                  8,400               
สอบมาตรฐานวิชาชีพ -                   -               -             -              -              -                  5,000             -               -                  -                     5,000             -                  5,000               

งานวทิยบริการฯ -                
วนัส าคญัของชาติ -                   -               -             -              -              -                  8,000             -               -                  -                     8,000             -                  8,000               
ส่งเสริมรักการอ่าน -                   -               -             -              -              -                  5,000             -               -                  -                     5,000             -                  5,000               
จดัซ้ือหนงัสือ 
ตามโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน

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

งานทวภิาคี -                
ติดตามและนิเทศนกัเรียน นกัศึกษา ฝึกงานฯ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  15,000               15,000           -                  15,000             
ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานก่อนไปฝึกงานฯ -                   -               -             -              -              -                  13,000           -               -                  -                     13,000           -                  13,000             
สมัมนานกัเรียน นกัศึกษาหลงัการฝึกงาน -                   -               -             -              -              -                  13,000           -               -                  -                     13,000           -                  13,000             
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

แผนกวชิา -                
ช่างยนต์ -                

พฒันาห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเคร่ืองยนตเ์ลก็
และจกัรยานยนต์

-                   -               -             -              -              -                  15,000           -               -                  -                     15,000           -                  15,000             

ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ -                   -               -             -              -              -                  25,000           -               -                  -                     25,000           -                  25,000             
-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  

ช่างไฟฟ้าก าลงั -                
ซ่อมเกา้อ้ีส าหรับจดัการเรียนการสอนช่างไฟฟ้าก าลงั -                   -               -             -              -              -                  20,000           -               -                  -                     20,000           -                  20,000             

ช่างอเิลก็ทรอนิกส์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
ซ่อมครุภณัฑก์ารศึกษาแผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ -                   -               -             -              -              -                  35,000           -               -                  -                     35,000           -                  35,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
ช่างเช่ือมโลหะ -                

ปรับปรุงพฒันาแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ -                   -               -             -              -              -                  18,000           -               -                  -                     18,000           -                  18,000             
ซ่อมแซมครุภณัฑช่์างเช่ือมโลหะ -                   -               -             -              -              -                  12,000           -               -                  -                     12,000           -                  12,000             
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                100,000           100,000           

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
ช่างก่อสร้าง -                

ยา้ยเคร่ืองจกัรกลงานไม ้ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง -                   -               -             -              -              -                  15,000           -               -                  -                     15,000           -                  15,000             
ซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ืองจกัร  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                60,000             60,000             
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                45,000             45,000             
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

เทคนิคพื้นฐาน -                
ขนยา้ยเคร่ืองจกัรทางการศึกษาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                15,000             15,000             
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                40,000             40,000             

สามญั - สัมพันธ์ -                
โครงงงานวิทยาศาสตร์ -                   -               -             5,000          -              5,000               -                 -               -                  -                     -                -                  5,000               

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ -                

ซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                50,000             50,000             
-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  

เทคโนโลยยีาง -                
พฒันาแผนกเทคโนโลยียาง (ซ่อมพ้ืนกระเบ้ือง) -                   -               -             -              -              -                  25,000           -               -                  -                     25,000           -                  25,000             

-                
ศูนย์ฝึกอบรมวชิาชีพอ าเภอสะเดา -                

ฝ่ายบริหารทรัพยากร -                
ปรับปรุงกั้นห้องเรียน ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                200,000           200,000           
จดัจา้งท าลานคอนกรีตอเนกประสงค ์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                40,000             40,000             
ประชาสมัพนัธ์การศึกษาต่อ ศูนยฝึ์กอบรม -                   -               -             -              -              -                  -                 -               3,876               -                     3,876             -                  3,876               
ปรับปรุงถมดินบริเวณรอบศูนย์ -                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                45,000             45,000             

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                

จดัตั้งกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               150,000           -                     150,000         -                  150,000           
ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               200,000           -                     200,000         -                  200,000           
ชุมชนสมัพนัธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               5,000               -                     5,000             -                  5,000               
จดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               2,900               -                     2,900             -                  2,900               

-                   -               -             -              -              -                  -                 -               -                  -                     -                -                  -                  
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รวมทั้งส้ิน

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ส่ิงประดิษฐ์
การจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

รวม
ค่าจดัการเรียน
การสอน

 กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน

พฒันาอาชีวศึกษา
 จชต.

นโยบาย 
สอศ.

รวมทั้งส้ิน บกศ.
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบัิตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา -                
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย ประเพณีไทย -                   -               -             -              -              -                  -                 3,400           -                  -                     3,400             -                  3,400               
การแขง่ขนักีฬาสีภายใน ตา้ยภยัยาเสพติด -                   -               -             -              -              -                  -                 15,000         -                  -                     15,000           -                  15,000             
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา -                   -               -             -              -              -                  -                 3,000           -                  -                     3,000             -                  3,000               
ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน นกัศึกษา -                   -               -             -              -              -                  6,200             -               -                  -                     6,200             -                  6,200               
ปฐมนิเทศน์นกัเรียน นกัศึกษาใหม ่ศูนยฝึ์ก -                   -               -             -              -              -                  -                 6,100           -                  -                     6,100             -                  6,100               
จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ประจ าปีการศึกษา 2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               5,460               -                     5,460             -                  5,460               

-                
ฝ่ายวชิาการ -                

สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบ (V-NET) -                   -               -             -              -              -                  -                 -               2,000               -                     2,000             -                  2,000               
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               2,000               -                     2,000             -                  2,000               
จดัซ้ือหนงัสือเขา้ห้องสมดุ -                   -               -             -              20,000        20,000             -                 -               -                  -                     -                -                  20,000             
สมัมนานกัเรียน นกัศึกษาหลงัการฝึกงาน -                   -               -             -              -              -                  -                 -               1,000               -                     1,000             -                  1,000               
คา่สอนครูรายชัว่โมง  ประจ าปี  2562 -                   -               -             -              -              -                  -                 -               180,000           -                     180,000         -                  180,000           

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

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ -                   -               -             -              -              -                  559,000         -               -                  -                     559,000         1,225,593        1,784,593        
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 



ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  61 พย.  61 ธค. 61 มค. 62 กพ. 62 มคี. 62 เมย. 62 พค. 62 มยิ. 62 กค. 62 สค. 62 กย. 62 รวมเป็นเงนิ

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1 สร้างเครือข่ายพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอ าเภอจะนะบริหารทัว่ไป 10,000.00            10,000            10,000            

2 อบรมให้ความรู้เพ่ือพฒันาบุคลากรเก่ียวกบังานสารบรรณ บริหารทัว่ไป 9,000.00              9,000.00         9,000             

3 จดั - ปรับปรุง - ตกแต่งห้องส านกังานฝ่ายบริหารฯ บริหารทัว่ไป 4,500.00              4,500.00         4,500             

4 ศึกษาดูงาน บุคลากร วท.จะนะ  45  คน บุคลากร 320,000.00                     320,000 320,000          

5 ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)บุคลากร 25,000.00                         25,000 25,000            

6 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ห้องปฏิบติังานพสัดุ พสัดุ 10,000.00                         10,000 10,000            

7 ซ่อมรถยนตวิ์ทยาลยัฯ  หมายเลขทะเบียน  ขข  4441  สงขลา พสัดุ 60,000.00                         60,000 60,000            

8 ทาสีภายนอกอาคารอ านวยการ อาคารฯ 220,000.00                     220,000 220,000          

9 ขดุ-กลบ-ฝังขยะของวิทยาลยัฯ  พ้ืนท่ี  1,200  ตร.ม. อาคารฯ 48,000.00                         48,000 48,000            

10 ก่อสร้างลานจอดรถจกัรยานยนต ์คสล. ของนกัเรียน นกัศึกษา อาคารฯ 60,000.00                         60,000 60,000            

11 ซ่อมแซมหลงัคาอาคารบา้นพกัครู บา้นพกัผูอ้  านวยการ  อาคารโรงอาหาร อาคารฯ 30,000.00                         30,000 30,000            

12 ก่อสร้างถนน คสล.  2 สาย  อาคารฯ 100,000.00                     100,000 100,000          

13 จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและไฟฟ้าแสงสวา่ง อาคารฯ 50,000.00                         50,000 50,000            

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ   จังหวดั สงขลา

งานทีรั่บผดิชอบ งบประมาณ
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ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  61 พย.  61 ธค. 61 มค. 62 กพ. 62 มคี. 62 เมย. 62 พค. 62 มยิ. 62 กค. 62 สค. 62 กย. 62 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ   จังหวดั สงขลา

งานทีรั่บผดิชอบ งบประมาณ

14 ซ่อมแซมพ้ืนโตะ๊โรงอาหาร อาคารฯ 15,000.00                         15,000 15,000            

15 ปรับปรุงป้ายสนามฟุตซอล อาคารฯ 5,000.00                             5,000 5,000             

16 ปรับภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษา (ตกแต่งตน้ไม)้ อาคารฯ 30,000.00                         30,000 30,000            

17 กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค ์4 ชั้น (1,2,4) อาคารฯ 358,000.00                     358,000 358,000          

18 ปรับปรุงสระวา่ยน ้า อาคารฯ 20,000.00                         20,000 20,000            

19 จดัท าบตัรนกัเรียน นกัศึกษา ทะเบียน 48,500.00                         48,500 48,500            

20 รับรายงานตวันกัเรียน นกัศึกษา ลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียนทะเบียน 13,000.00                         13,000 13,000            

21 Open  House  เปิดโลกอาชีพวิทยาลยัเทคนิคจะนะ ประชาสมัพนัธ์ 100,000.00                     100,000 100,000          

22 จดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัเทคนิคจะนะ ประชาสมัพนัธ์ 25,000.00                         25,000 25,000            

23 ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ประชาสมัพนัธ์ 40,000.00                         40,000 40,000            
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ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  61 พย.  61 ธค. 61 มค. 62 กพ. 62 มคี. 62 เมย. 62 พค. 62 มยิ. 62 กค. 62 สค. 62 กย. 62 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ   จังหวดั สงขลา

งานทีรั่บผดิชอบ งบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                      

24 จดัตั้งศูนยป์ระสานงานขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดา้นการศึกษาวางแผนฯ 2,000.00                             2,000 2,000             

25 จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี วางแผนฯ 10,000.00                         10,000 10,000            

26 อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือปฏิบติังานตามรูปแบบ การบริหารงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนฯ 7,000.00                             7,000 7,000             

27 จดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา  และครุภณัฑส์ านกังาน   รวม  31  รายการวางแผนฯ 1,123,500.00                  224,700                     -              224,700            224,700            224,700            224,700 1,123,500       

28 พฒันาศกัยภาพศูนยก์  าลงัคนอาชีวศึกษา V-cop ศูนยข์อ้มูล -                      -                 

29 พฒันาเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ศูนยข์อ้มูล 160,000.00                       80,000              80,000 160,000          

30 จดัซ้ือซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ ศูนยข์อ้มูล 20,000.00                         20,000 20,000            

31 พฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ความร่วมมือ 120,000.00                     120,000 120,000          

32 ศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคลากรฝ่ายแผนงานฯ ความร่วมมือ 15,000.00                         15,000 15,000            

33 การพฒันารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง V.2วิจยัฯ 1,845.00                             1,845 1,845             

34 สนบัสนุนส่งเสริมงานวิจยัทางการศึกษา วิจยัฯ 3,000.00                             3,000 3,000             

35 ฝึกอบรมการสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่ วิจยัฯ 16,000.00                         16,000 16,000            

36 อบรมเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกนัฯ 16,000.00                         16,000 16,000            

37 จดัท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประกนัฯ 5,000.00                             5,000 5,000             

38 สรุปรายงาน ติดตามและประเมินศูนยบ์่มเพาะ ส่งเสริมฯ 2,000.00                             2,000 2,000             

39 พฒันาศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ภาคใต ้ (อ่าวไทย)SEC 310,000.00                    24,000              24,000              24,000              24,000              24,000              24,000              24,000              46,000              24,000              24,000              24,000              24,000 310,000          

40 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ภาคใต ้ (อ่าวไทย)SEC 10,000.00            -                 
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ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม
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ฝ่ายพฒันากจิการฯ -                      

41 แข่งขนัทกัษะพ้ืนฐาน กิจกรรม 30,240.00                         30,240 30,240            

42 พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข กิจกรรม 33,600.00                        3,360                3,360                3,360                3,360                3,360                3,360                3,360                3,360                3,360                3,360 33,600            

43 แข่งขนักีฬาภายในตา้นภยัยาเสพติด กิจกรรม 60,000.00                         60,000 60,000            

44 แข่งขนักีฬาอาชีวะเกมส์ กิจกรรม 80,000.00                         80,000 80,000            

45 ขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยัจราจรในสถานศึกษา กิจกรรม 2,000.00                             2,000 2,000             

46 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา กิจกรรม 10,000.00                         10,000 10,000            

47 Big  cleaning  day กิจกรรม 10,000.00                         10,000 10,000            

48 ประชุมทางวิชาการองคก์ารฯ กิจกรรม 50,000.00                         50,000 50,000            

49 รณรงคส่์งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรม 2,000.00                             2,000 2,000             

50 กิจการกองลูกเสือวิสามญั กิจกรรม 68,300.00                         38,300              30,000 68,300            

51 อนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีไทย  ในวนัส าคญั ของชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย์กิจกรรม 35,560.00                         11,853              11,853              11,854 35,560            

52 ปลูกผกัสวนครัวโดยน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม 20,000.00                         20,000 20,000            

53 สถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรม 5,000.00                             5,000 5,000             

54 ประชุมผูป้กครอง ปกครอง 40,000.00                         20,000              20,000 40,000            

55 ปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา แนะแนวฯ 20,000.00                         20,000 20,000            
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56 ปฐมนิเทศนกัเรียน  นกัศึกษาใหม่ แนะแนวฯ 15,000.00                         15,000 15,000            

57 ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา แนะแนวฯ 600.00                                   600 600                

58 จดัท าคู่มือนกัเรียน นกัศึกษา แนะแนวฯ 48,500.00                         48,500 48,500            

59 กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา แนะแนวฯ -                 

60 บริจาคโลหิต สวสัดิการฯ 1,000.00                             1,000 1,000             

61 ตรวจสุขภาพและสารเสพติดนกัเรียน นกัศึกษา สวสัดิการฯ 150,000.00                     150,000 150,000          

62 ประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน  นกัศึกษา  สวสัดิการฯ 150,000.00                     150,000 150,000          

63 จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์ข่าวสารหอพกั (3 หอพกั) สวสัดิการฯ 20,400.00                         20,400 20,400            

64 อาชีวะบริการ โครงการพิเศษ 15,000.00                         15,000 15,000            

65 สร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  108  อาชีพ โครงการพิเศษ 15,000.00                         15,000 15,000            

66 ประชุมครูท่ีปรึกษา สวสัดิการฯ 2,000.00                             2,000 2,000             
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ฝ่ายวชิาการ -                      

67 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เก่ียวกบัสาขางาน  หลกัสูตรฯ / แผนกวิชา 30,000.00                         30,000 30,000            

68 ทศันศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หลกัสูตรฯ / แผนกวิชา 54,000.00                         54,000 54,000            

69 แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ หลกัสูตรฯ 50,000.00                         50,000 50,000            

70 การนิเทศการจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรฯ -                      -                 

71 Big clean  day  แผนกวิชา วิชาการ -                      -                 

72 จดัซ้ือผา้ม่าน ( 5 แผนกวิชา ) วิชาการ 40,000.00                         40,000 40,000            

73 สอบวดัแววนกัเรียน  นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 วดัผลฯ 2,500.00                             2,500 2,500             

74 ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ วดัผลฯ 6,000.00                             6,000 6,000             

75 เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  V-netวดัผลฯ 2,500.00                             2,500 2,500             

76 ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดบัชาติอาชีวศึกษา  V-net วดัผลฯ 8,400.00                             8,400 8,400             

77 สอบมาตรฐานวิชาชีพ วดัผลฯ 5,000.00                             5,000 5,000             

78 วนัส าคญัของชาติ วิทยบริการฯ 8,000.00                             8,000 8,000             

79 ส่งเสริมรักการอ่าน วิทยบริการฯ 5,000.00                             5,000 5,000             

80 ติดตามและนิเทศนกัเรียน นกัศึกษา ฝึกงานฯ ทวิภาคี 15,000.00                           5,000                5,000                5,000 15,000            

81 ปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานก่อนไปฝึกงานฯ ทวิภาคี 13,000.00                         13,000 13,000            

82 สมัมนานกัเรียน นกัศึกษาหลงัการฝึกงาน ทวิภาคี 13,000.00                         13,000 13,000            
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แผนกวชิา -                      

83 พฒันาห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเคร่ืองยนตเ์ล็ก และจกัรยานยนตช่์างยนต์ 15,000.00                         15,000 15,000            

84 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างยนต์ 25,000.00                         25,000 25,000            

85 ซ่อมเกา้อ้ีส าหรับจดัการเรียนการสอนช่างไฟฟ้าก าลงั ช่างไฟฟ้าก าลงั 20,000.00                         20,000 20,000            

86 ซ่อมครุภณัฑก์ารศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กฯ 35,000.00                         35,000 35,000            

87 ปรับปรุงพฒันาแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ ช่างเช่ือมโลหะ 18,000.00                         18,000 18,000            

88 ซ่อมแซมครุภณัฑช่์างเช่ือมโลหะ ช่างเช่ือมโลหะ 12,000.00                         12,000 12,000            

89 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ ช่างเช่ือมโลหะ 100,000.00                     100,000 100,000          

90 ยา้ยเคร่ืองจกัรกลงานไม ้ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 15,000.00                         15,000 15,000            

91 ซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ืองจกัร  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 60,000.00                         60,000 60,000            

92 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง 45,000.00                         45,000 45,000            

93 ขนยา้ยเคร่ืองจกัรทางการศึกษาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เทคนิคพ้ืนฐาน 15,000.00                         15,000 15,000            

94 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เทคนิคพ้ืนฐาน 40,000.00                         40,000 40,000            

95 โครงงงานวิทยาศาสตร์ สามญั สมัพนัธ์ 5,000.00                                  -   5,000              5,000             

96 ซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 50,000.00                         50,000 50,000            

97 พฒันาแผนกเทคโนโลยยีาง (ซ่อมพ้ืนกระเบ้ือง) เทคโนโลยยีาง 25,000.00                         25,000 25,000            
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ศูนย์ฝึกอบรมวชิาชีพอ าเภอสะเดา -                      

ฝ่ายบริหารทรัพยากร -                      

98 ปรับปรุงกั้นห้องเรียน ศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพ ศูนยฝึ์กอบรมฯ 200,000.00                     200,000 200,000          

99 จดัจา้งท าลานคอนกรีตอเนกประสงค ์ ศูนยฝึ์กอบรมฯ 40,000.00                         40,000 40,000            

100 ประชาสมัพนัธ์การศึกษาต่อ ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยฝึ์กอบรมฯ 3,876.00                             3,876 3,876             

101 ปรับปรุงถมดินบริเวณรอบศูนย์ ศูนยฝึ์กอบรมฯ 45,000.00                         45,000 45,000            

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -                      

102 จดัตั้งกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 150,000.00                     150,000 150,000          

103 ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 200,000.00                     100,000            100,000 200,000          

104 ชุมชนสมัพนัธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 5,000.00              5,000              5,000             

105 จดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 2,900.00                             2,900 2,900             

ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา -                      

106 อนุรักษว์ฒันธรรมไทย ประเพณีไทย ศูนยฝึ์กอบรมฯ 3,400.00                             3,400 3,400             

107 การแข่งขนักีฬาสีภายใน ตา้ยภยัยาเสพติด ศูนยฝึ์กอบรมฯ 15,000.00                         15,000 15,000            

108 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมฯ 3,000.00                             3,000 3,000             

109 ประชุมผูป้กครอง นกัเรียน นกัศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมฯ 6,200.00                             3,000                3,200 6,200             

110 ปฐมนิเทศน์นกัเรียน นกัศึกษาใหม่ ศูนยฝึ์ก ศูนยฝึ์กอบรมฯ 6,100.00                             6,100 6,100             

111 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ประจ าปีการศึกษา 2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 5,460.00                             5,460 5,460             

ฝ่ายวชิาการ -                      

112 สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบ (V-NET) ศูนยฝึ์กอบรมฯ 2,000.00              2,000              2,000             

113 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 ศูนยฝึ์กอบรมฯ 2,000.00              2,000              2,000             

114 จดัซ้ือหนงัสือเขา้ห้องสมุด ศูนยฝึ์กอบรมฯ 20,000.00            20,000            20,000            

115 สมัมนานกัเรียน นกัศึกษาหลงัการฝึกงาน ศูนยฝึ์กอบรมฯ 1,000.00              1,000              1,000             
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โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ -                      

น. 1 เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา บุคลากร 379,200.00          31,600.00     31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        31,600.00        379,200.00     

น. 2 จดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพ่ือคืนครูให้นกัเรียน บุคลากร 117,600.00          9,800.00       9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         9,800.00         117,600.00     

น. 3  Fix it center โครงการพิเศษ 500,000.00          350,000.00      150,000.00      500,000.00     

น. 4 ยกระดบัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาทวิภาคี ทวิภาคี 30,000.00            30,000.00        30,000.00       

น. 5 ลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษา 30,000.00            30,000.00        30,000.00       

น. 6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมฯ 90,000.00            90,000.00        90,000.00       

น. 7 ผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาวิชาการ 50,000.00            50,000.00        50,000.00       

น. 9 อาชีวอาสา โครงการพิเศษ 98,000.00            58,000.00        40,000.00        98,000.00       

น. 10 ตามพระราชด าริ กิจกรรม 10,000.00            10,000.00        10,000.00       

น. 11 พฒันาก าลงัคนรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือ 100,000.00          100,000.00      100,000.00     

น. 12 พฒันาศูนยป์ระสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคน SEC 300,000.00          24,000.00     24,000.00        24,000.00        24,000.00        24,000.00        24,000.00        24,000.00        24,000.00        36,000.00        24,000.00        24,000.00        24,000.00        300,000.00     

พฒันาการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้  -                      

น. 13       - จา้งยามรักษาความปลอดภยั อาคารฯ 588,000.00          49,000.00     49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        49,000.00        588,000.00     

น. 14       - ตอบแทนผูป้ฏิบติังานพ้ืนท่ีพิเศษ จชต. บุคลากร 750,000.00          62,500.00     62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        62,500.00        750,000.00     

น. 15       - พฒันาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดบัต าบล ความร่วมมือ 120,000.00          120,000.00      120,000.00     

น. 16       - ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา วิชาการ 84,000.00            7,000.00       7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00         84,000.00       

น. 17       - ตอบแทนครูพ่ีเล้ียงดูแลหอพกั สวสัดิการฯ 108,000.00          9,000.00       9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         108,000.00     

น. 18       - พฒันาคุณภาพผูเ้รียน ความร่วมมือ 12,000.00            12,000.00        12,000.00       

น. 19       - พฒันาภาษา สามญั สมัพนัธ์ 30,000.00            30,000.00        30,000.00       

น. 20       - พฒันาศูนยฝึ์กอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ศูนยฝึ์กอบรมฯ 650,000.00          150,000.00      50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00        100,000.00      50,000.00        50,000.00        650,000.00     

น. 21       - ศูนยดิ์จิตอลประจ าอ าเภอสะเดา ศูนยฝึ์กอบรมฯ 80,000.00            80,000.00        80,000.00       

น. 22       - เพ่ิมศกัยภาพสถานศึกษา 200,000.00          200,000.00      200,000.00     

น. 23       - จดัตั้งกลุ่ม/ฝึกอาชีพ เอกชนสอนศาสนา โครงการพิเศษ 35,000.00            35,000.00        35,000.00       

น. 24       - จดัตั้งกลุ่มอ/ฝึกอาชีพ ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ โครงการพิเศษ 160,000.00          160,000.00      160,000.00     
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ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม

งบรายจ่าย/รายการ ตค.  61 พย.  61 ธค. 61 มค. 62 กพ. 62 มคี. 62 เมย. 62 พค. 62 มยิ. 62 กค. 62 สค. 62 กย. 62 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใช้จ่ายเงนิ
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ   จังหวดั สงขลา

งานทีรั่บผดิชอบ งบประมาณ

โครงการเงนิอุดหนุนทัว่ไป -                      

อ 1  - ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิจยัฯ 70,000.00            70,000.00        70,000.00       

อ 2  - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี แนะแนวฯ 30,000.00            15,000.00        15,000.00        30,000.00       

อ 3  - การหารายไดร้ะหวา่งเรียน ส่งเสริมฯ 100,000.00          100,000.00      100,000.00     

อ 4  - ทุนนกัเรียนเรียนดี จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แนะแนวฯ 4,710,000.00       4,710,000.00   4,710,000.00  

อ 5  - ทุนอาชีวศึกษาประชารัฐ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สวสัดิการฯ 1,150,000.00       500,000.00      650,000.00      1,150,000.00  

อ 6  - เคร่ืองมือประจ าตวัผูเ้รียน วิชาการ 150,000.00          150,000.00      150,000.00     

อ 7  - จดัซ้ือหนงัสือเรียน วิทยบริการฯ 764,000.00          500,000.00      264,000.00      764,000.00     
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รายละเอียดโครงการ 
ตามภาระงานประจ า 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : สร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
อ าเภอจะนะ 

1. ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  
1.  นายธีระชัย   บุญโสดา ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  นางสาวจตุพร ยอดศรี ต าแหน่ง พนักงานราชการ ท าหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095- 4388194  E-mail  pink_cat 2012 @hotmail.co.th 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

๓.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
การสร้างเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความส าคัญต่อ 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา   การจัดการเรียนการสอนมี
จ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน - 
ภายนอกองค์กร การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหนา้หน่วยงานในพื้นท่ีของอ าเภอจะนะ  จึงมีความส าคัญ
และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรในอ าเภอจะนะ ตลอดถึงการสร้าง
ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนเป็นกระบอกเสียงเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
การเรียนสายอาชีพ 
๔.วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

๔.๑เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
๔.๒ เพ่ือจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

๕.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน  ๑๐๐  คน 

๖.ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
๖.๑จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 
 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานราชการในอ าเภอจะนะ  มีความเข้าใจใน
การเรียนสายอาชีพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ /    หัวหน้าสว่นราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน  จ านวน ๑๐๐ คน 

   / 

2. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุญาตด าเนิน /          

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน /         

4. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ /         

5. จัดซื้อ/จัดจ้าง /         

6. เตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ /         

7. จัดซื้อ/จัดจ้าง /         

8.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด /         

9.  เบิกค่าใช้จ่ายโครงการ /         

10. ประเมินผลการด าเนินโครงการ /         

11. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  /        

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับ
การจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 /        

รวมเงิน    ๑๐,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ                                                             ๑๐,๐๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการในอ าเภอจะนะ  จ านวน ๑๒๕ คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ห้องประชุมทุ่งพันตัน  อาคารอ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   

 ๑๐.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงานให้ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา 
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 ๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีท่ีดี
ระหว่างองค์กร 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนจ านวน ๑๐๐ คน 

๑๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ๙๐% ๑๐๐ คน 

เชิงเวลา ประมาณเดือน....รอข้อมูลจากอ าเภอจะนะ.....ใช้เวลา ๑ 
วัน 

๑ วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ จากเงินรายได้สถานศึกษา 

(บ ารุงการศึกษา บกศ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑๐,๐๐๐บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………………………๑๐,๐๐๐……………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าอาหาร ๓๐+๗๐ บาท=๑๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๔.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ แจกแบบสอบถามหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน ๑๐๐คน 

เครื่องมือ แบบสอบถาม 

ระยะเวลา ก าหนดการจากอ าเภอจะนะที่มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะด าเนินการ  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบัญ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายธีระชัย  บุญโสดา 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙   นโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ ด้านบริหารทั่วไปเพื่อ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based 
รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นฝ่าย
อ านวยการของการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  งานบริหารทั่วไป  เป็นงานที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งานเอกสารต่างๆ  หนังสือภายใน  ภายนอก  ซึ่งทุกฝ่าย  ทุกงานจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องระเบียบและการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบัญ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       ๑.  เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องระเบียบและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบัญแก่เจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆ 
     ๒.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบัญ 

     ๓.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  ได้มีการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับงานสารบัญ 

     ๒.  ได้มีเจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       ๑.  เจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑.  เสนอโครงการ /    เจ้าหน้าท่ีในฝ่าย – งานต่างๆไดร้บัการ     

๒.  พิจารณาโครงการ /    พัฒนาเกี่ยวในเรื่องงานสารบญั     

3. อนุมัติโครงการ /    จ านวน  ๓๐  คน ๙,๐๐๐    

๔.  ด าเนินโครงการ  /        

๕.  สรุปผลโครงการ  /        

๖.  รายงานผลโครงการ  /        
รวมเงิน ๙,๐๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๙,๐๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      เจ้าหน้าที่ในฝ่าย – งานต่างๆ 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

       เจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่ในฝ่าย – งานต่างๆ  จ านวน ๓๐ คน  

เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ในฝ่าย-งานต่างๆปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 

เชิงเวลา ๑  วัน  

เชิงค่าใช้จ่าย ๙,๐๐๐  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………๙,๐๐๐…………………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

     ค่าตอบแทนวิทยากร ๖  ชั่วโมง x ๖๐๐  บาท ๓,๖๐๐ 

     ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ x ๒๕ บาท x ๓๐ คน ๑,๕๐๐ 

     ค่าอาหารเที่ยง ๑ มื้อ x ๕๐ บาท x ๓๐ คน ๑,๕๐๐ 

     ของที่ระลึก + เอกสารการอบรม  ๒,๔๐๐ 

รวม  ๙,๐๐๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้างานในฝ่ายและรองผู้อ านวยการฝ่าย 
 เครื่องมือ : 
         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาสที่ ๒  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัด – ปรับปรุง – ตกแต่งห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธีระชัย  บุญโสดา 
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นฝ่ายอ านวยการของการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยงานในฝ่าย  ๘ งาน  ซึ่งแต่ละงานจะต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบแตกต่าง
กัน  รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย  จะต้องรู้ถึงภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ  เพื่อเป็นการเตือน
ความทรงจ าของรองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย  จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าป้ายโฟมบอร์ดสกรีมภาระ
งานที่รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย  รับผิดชอบติดไว้เตือนความทรงจ าและเป็นการตกแต่ง  
ปรับปรุงผนังห้องอ านวยการฝ่ายในตัว 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       ๑.  เพ่ือตกแต่ง  ปรับปรุงผนังห้องอ านวยการฝ่าย 

     ๒.  เพ่ือเตือนความทรงจ าของรองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่ายที่จะต้องรู้ถึงภาระงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  มีการตกแต่ง  ปรับปรุงผนังห้องอ านวยการฝ่าย  
     ๒.  มีแผ่นป้ายโฟมบอร์ดสกรีมภาระงานที่รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       ๑.  ผนังห้องอ านวยการฝ่ายได้รับการตกแต่ง  ปรับปรุงให้ดูสวยงาม 

     ๒.  รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย รู้ถึงภาระงานที่ตนเอง  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑.  เสนอโครงการ /    แผ่นป้ายโฟมบอร์ด ตามภาระงาน     

๒.  พิจารณาโครงการ /    จ านวน ๙ แผ่น ๔,๕๐๐    

๓.  อนุมัติโครงการ /         

๔.  ด าเนินโครงการ  /        

๕.  สรุปผลโครงการ  /        

๖.  รายงานผลโครงการ  /        
รวมเงิน ๔,๕๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๔,๕๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากรในฝ่ายบริหารทรัพยากร   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       ห้องอ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย รู้ถึงภาระงานที่รับผิดชอบ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผ่นป้ายโฟมบอร์ด ตามภาระงานจ านวน ๙ แผ่น  

เชิงคุณภาพ รองผู้อ านวยการฝ่าย  หัวหน้างานในฝ่าย รู้ถึงภาระงานที่
รับผิดชอบ 

 

เชิงเวลา ๑  เดือน  

เชิงค่าใช้จ่าย ๔,๕๐๐  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………๔,๕๐๐…………………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าใช้สอย   

จ้างท าโฟมบอร์ดสกรีมภาระงานจ านวน ๙ 
แผ่น 

 ๙ แผ่น x ๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ 

   

รวม  ๔,๕๐๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของหัวหน้างานในฝ่าย 
 เครื่องมือ :      แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา :       ไตรมาสที่ ๒  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

      ผู้ประสานงาน      นางสาวสุภาวดี  พรหมแก้ว 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ    โทรศัพท์  074 – 536077-8  ต่อ  109 
โทรสาร 074 – 536077-8  ต่อ  133     โทรศัพท์เคลื่อนที่   081 - 4678808 
E – mail: Supawadee819@hotmail.com 

 
2. สถานภาพโครงการ           โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง 

 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการจัด
การศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
ในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา



62 

 

สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย       ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง             สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563      ของวิทยาลัยฯ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือสายงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง  
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ :  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒนา และส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างาน 
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จ านวน 45  คน 
 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถน า
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานาพัฒนาจัดการเรียนการสอนหรืองานในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วีการด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้: 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ          

ขออนุมัติโครงการ           

ขออนุญาตด าเนินโครงการ          

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา     

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          

ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ          

ประชาสัมพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม          

จัดซื้อ จัดจ้าง         101,450.- 

ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด     บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ     188,550.- 

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
รวมเงิน      

290,000.- 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 290,000 
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8. เป้าหมาย  : ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  45  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์การเรียน วิถีชาวบ้าน 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคใต้ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ สามารถพัฒนา จัดการ
เรียนการสอนหรืองานในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงาน จ านวน  45 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถ
น าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนหรืองานในความรับผิดชอบของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม  2561  - เดือนพฤษภาคม 2562 6  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา (บ ารุงการศึกษา บกศ.) 
ปีงบประมาณ  2562 

290,000.- 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 290,000.-    บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง   45 คน x 240 บาท x 6 วัน   64,800 
- ค่าท่ีพัก 45 คน x 550 บาท x 5 คืน     123,750 
- ค่ายานพาหนะ วันละ 15,000 จ านวน  6 วนั 90,000 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน ของที่ระลึก  กระดาษ  ปากกา 10,550 

- ป้ายไวนิล ขนาด 1.5*2.5 เมตร จ านวน 2 ป่าย     900 
- วัสดุคอมพิวเตอร์   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :………ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ………………………………………………… 

เครื่องมือ :……แบบส ารวจความพึงพอใจ....... ระยะเวลา :……กรกฎาคม – ตุลาคม  2562…………………… 

 
 



65 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: ..ฝึกอบรม ครู บุคลากรในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio).. 
ผู้ประสานงาน      นางสาวสภุาวดี  พรหมแก้ว 

ต าแหน่ง พนักงานราชการ    โทรศัพท์  074 – 536077-8  ตอ่  109 

โทรสาร 074 – 536077-8  ต่อ  133     โทรศัพท์เคลื่อนที่   081 - 4678808 
E – mail: Supawadee819@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้จัดท าคู่มือการประเมินตนเองและการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) ของครูสายงานการสอน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตนเอง พร้อมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเป็นรายปีของครู
สายงานการสอน โดยมีการประเมินใน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด และมีการก าหนดเกณฑ์สมรรถนะขั้นต่ าตาม
ต าแหน่งวิทยฐานะ ในการด าเนินการแต่ละตัวชี้วัดจ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลหลักฐานเพ่ือใช้ในการประเมิน 
ซึ่งจากเดิมใช้วิธีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งต้องใช้กระดาษจ านวนมาก ประกอบกับ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีจ านวนบุคลากรครูกว่า 50 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนผู้เรียนที่เพ่ิมข้ึน
ทุกปี ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลสามารถท าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์และInternet ทั่งสะดวก รวดเร็ว 
และท่ีส าคัญคือลดความสิ้นเปลืองในเรื่องการใช้ทรัพยากร งานบุคลากรจึงเห็นว่า การจัดการฝึกอบรมในการ
การจัดท า แฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) สามารถพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้
ด าเนินการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการเก็บผลงาน อันจะเป็น
ประโยชน์กับบุคลากรและวิทยาลัยในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ต่างๆต่อไปในอนาคต 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือจัดอบรมครู และบุคลากรของวิทยาลัย ให้ได้เรียนรู้การจัดท าแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์  

4.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรของวิทยาลัย จัดท าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน   89  คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดท าแฟ้มแฟ้มสะสมงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นรายบุคคล
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ     ครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ     

ขออนุมัติโครงการ      ได้รับการอบรมในการจัดท า แฟม้สะสม     

ขออนุญาตด าเนินโครงการ     ผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)     

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          

ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ          

ประชาสัมพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม          

จัดซื้อ จัดจ้าง          

ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด     บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ      

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ       25,000   

รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
รวมเงิน       

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 29,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : …ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

9.  พื้นที่ด าเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯได้รับความรู้ในการจัดท า แฟ้มสะสมผลงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.2 ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯสามารถจัดท า แฟ้มสะสมผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของตนเอง 

10.3 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน (กระดาษ,น้ าหมึก) 
10.4 อ านวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 89 
เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา มกราคม 62 – พฤษภาคม 62  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 25,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ……………………………25,000……………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน *600 บาท * 6 ชม 7,200 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง   89  คน x 100 บาท x 2 วัน   17,800 
 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : 1. แบบสอบถาม  
 2. ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : 6 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 
     ต าแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536078  โทรสาร 074-536078  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความม่ันคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

mailto:noptaporn@gmail.com
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุให้มีความน่าอยู่
มากยิ่งขึ้น  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๔.1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานพัสดุ 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีความสะอาดบรรยากาศดี
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    ห้องปฏิบัติงานพัสดุ   
จ านวน  1  ห้อง 

    
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน /        
ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ /        
ประชาสัมพันธ์โครงการ /        
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ /        
จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด  /       
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /       
ประเมินผลการด าเนินโครงการ  /       
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ  /       
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 

 /       

รวมเงิน    10,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  จ านวน  1  ห้อง 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 ๑๐.1 ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีความสะอาดบรรยากาศดี 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ห้องปฏิบัติงานพัสดุ  1 ห้อง 
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติงานพัสดุมีความสะอาดบรรยากาศดี 1 ห้อง 
เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – 31 มีนาคม ๒๕๖2 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 10,๐๐๐ บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุอุปกรณ์ 1.สติกเกอร์ชนิดซีทรู 1,000*10 

ตร.ม 
10,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 
     ต าแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536078  โทรสาร 074-536078  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

mailto:noptaporn@gmail.com
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดท าโครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  เพ่ือให้ยานพาหนะภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือซ่อมแซมยานพาหนะของสถานศึกษา  จ านวน  2  คัน   
 4.2 เพ่ือให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ซ่อมแซมยานพาหนะของสถานศึกษา  จ านวน  2  คัน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ยานพาหนะมีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    ยานพาหนะของสถานศึกษา  
จ านวน  2  คัน 

    
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /       
 ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ   /      
จัดซื้อ/จัดจ้าง   /      
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด   /      
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /      
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ    /     
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน    60,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 60,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 98 คน 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 10.1 ซ่อมแซมยานพาหนะของสถานศึกษา  จ านวน  2  คัน 
 10.2 ยานพาหนะมีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ยานพาหนะของสถานศึกษา 2  คัน 
เชิงคุณภาพ ยานพาหนะมีความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน  
เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – 30 กันยายน ๒๕๖2 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุและจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 60,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 100,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

-ค่าวัสดุและจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ   

  ทะเบียน  ขข  4441  สงขลา 1  คัน x 40,000 40,000 

  ทะเบียน  นข  4635  สงขลา 1  คัน x 20,000 20,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมสีภายนอกอาคารอ านวยการ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  อาคารอ านวยการเป็นอาคารศูนย์รวมการบริหารงานของวิทยาลัยฯในทุกด้าน  เป็น
อาคารที่จะต้องสง่างาม  มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น  จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการซ่อมแซม  โดยการทาสีอาคารใหม่  เพ่ือให้มีความเป็นที่สง่างามแก่คนผ่านไป มาและใช้บริการ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       ๑.  เพ่ือให้มีอาคารที่ มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

     ๒.  เพ่ือเป็นการซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

     ๓.  เพ่ือให้มีความเป็นที่สง่างามแก่คนผ่านไป มาและใช้บริการ    
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  เป็นการซ่อมแซมอาคารอ านวยการโดยการทาสีภายนอกของตัวอาคาร 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       ๑.  มีอาคารอ านวยการที่ มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
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๗.  ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /    อาคารอ านวยการจ านวน ๑ หลัง    ๒๒๐,๐๐๐ 

๒. พิจารณาโครงการ /     มีการเปลี่ยนแปลงสีภายนอกอาคารที่ม ี    (งบค่าปรับ) 

๓. อนุมัติโครงการ /    สีใหม่ท่ีดสูดใส  สะอาด  ภูมิฐาน     

๔. ด าเนินโครงการ   /       

๕. สรุปผลโครงการ   /       

๖. รายงานผลโครงการ   /       
รวมเงิน    ๒๒๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       อาคารอ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         อาคารที่จะต้องสง่างาม  มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ อาคารอ านวยการจ านวน ๑ หลัง  

เชิงคุณภาพ มีอาคารอ านวยการที่ มีความสดใส  สะอาด  ภูมิฐาน  
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

 

เชิงเวลา   

เชิงค่าใช้จ่าย   

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………๒๒๐,๐๐๐……………………………………………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

สิ่งก่อสร้าง   

จ้างเหมา   

  งานทาสีภายนอกอาคารอ านวยการ   

พ้ืนที่  ๓,๘๐๐  ตร.ม. ๓,๘๐๐  ตร.ม. x ๕๗.๘๙  บาท ๒๒๐,๐๐๐ 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 
 เครื่องมือ : 
         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาสที่ ๔      
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ขุด – กลบ – ฝัง  ขยะวิทยาลัย 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๙๘ ไร่  ๒ งาน ๗.๑๐  ตร.วา  มีอาคารที่ใช้
ส าหรับการเรียน การสอน  ๙  หลัง  อาคารที่พักอาศัย  ๖  หลัง  มีบุคลากร  นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการ  ประมาณ  ๓,๐๐๐  คน/ปี  ซึ่งเป็นจ านวนมาก  สิ่งที่ตามมาคือเศษขยะ สิ่งของเหลือใช้  เป็นสิ่งที่
จะต้องก าจัด  ปกติแล้วจะต้องได้รับบริการจากองค์การปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  แต่องค์การปกครองท้องถิ่นที่
วิทยาลัยฯตั้งอยู่ไม่มีการบริการในเรื่องนี้  วิทยาลัยฯจึงมีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้เอง  การ
บริหารจัดการเรื่องขยะต้องใช้พื้นที่ในการจัดการ  จึงจ าเป็นจะต้องมีการขุด-กลบ-ฝัง  ขยะที่เกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่
ประมาณ  ๓  งานในพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯเพื่อก าจัดขยะเหล่านี้ 
                                                               

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     ๑.  เพ่ือก าจัดขยะสิ่งของเหลือใช้ภายในวิทยาลัยฯ  
       ๒.  เพ่ือลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใน - ภายนอกวิทยาลัยฯ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  มีการจัดการบริหารจัดการเรื่องขยะที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

     ๑.   ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใน - ภายนอกวิทยาลัยฯ 
       ๒.  วิทยาลัยฯมีความสะอาด  ถูกหลักสุขอนามัย 
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๗.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /    ขุด-กลบ-ฝัง  ขยะที่เกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่    ๔๘,๐๐๐ 

๒. พิจารณาโครงการ /     ประมาณ  ๓  งาน (๑,๒๐๐ ตร.ม.)ใน
พื้นที่ของวิทยาลัย 

   (งบค่าปรับ) 

๓. อนุมัติโครงการ /    เพื่อก าจัดขยะเหล่านี ้     

๔. ด าเนินโครงการ  /        

๕. สรุปผลโครงการ  /        

๖. รายงานผลโครงการ  /        
รวมเงิน    ๔๘,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
 



81 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

       ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใน – ภายนอกวิทยาลัยฯ  วิทยาลัยฯมีความสะอาด  ถูกหลักสุขอนามัย 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ พ้ืนที่รวมทั้งหมด ๙๘ ไร่  ๒ งาน ๗.๑๐  ตร.วา  มีอาคาร
ที่ใช้ส าหรับการเรียน การสอน  ๙  หลัง  อาคารที่พัก
อาศัย  ๖  หลัง  มีความสะอาด  ถูกหลักสุขอนามัย 

 

เชิงคุณภาพ บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ใช้บริการ  มี
สุขอนามัย 

 

เชิงเวลา   

เชิงค่าใช้จ่าย   

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………๔๘,๐๐๐……………………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าใช้สอย   

จ้างเหมา   

  ขุด  ฝัง  กลบ  ๑,๒๐๐  ตร.ม.   ๑,๒๐๐ ตร.ม. x ๔๐  บาท ๔๘,๐๐๐ 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 
 เครื่องมือ : 
         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาสที่ ๓     
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะมีนักเรียน  นักศึกษา  จ านวนทั้งหมดประมาณ  ๑,๒๐๐  คน  ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยฯประมาณร้อยละ  ๗๐ %  ลาน
จอดรถปัจจุบันมีไม่เพียงพอ  นักเรียน  นักศึกษาต้องน ารถจักรยานยนต์ไปจอด ณ สนามฟุตบอลของวิทยาลัย
ฯ  วิทยาลัยฯจึงมีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความเป็นระเบียบ  ปลอดภัย  จึงจ าเป็นต้องท าการก่อสร้างลานจอดรถเพ่ิมเติม              

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     ๑.  เพ่ือใช้เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาได้เพียงพอ 

     ๒.  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  เป็นระเบียบเรียบร้อย  
     ๓.  เพ่ือให้การควบคุมการเข้าออกในการใช้รถจักรยานยนต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  มีลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา  ขนาด  ๓.๗๕ x ๘๔.๐๐  ม.  เป็นลานหินบดอัด 

     ๒.  นักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอดรถฯ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

     ๑.  รถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอดรถฯ 

     ๒.  ยามรักษาความปลอดภัยมีความสะดวกในการควบคุม  ดูแลรักษาความปลอดภัย 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /    ลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรยีน     ๖๐,๐๐๐ 

๒. พิจารณาโครงการ /     นักศึกษา  ขนาด  ๓.๗๕ x ๘๔.๐๐  ม.      (งบค่าปรับ) 

๓. อนุมัติโครงการ /    เป็นลาน หินบดอดั  หนา  ๐.๑๐ ม.     

๔. ด าเนินโครงการ   /  (๓๑๕ ตร.ม.)     

๕. สรุปผลโครงการ   /       

๖. รายงานผลโครงการ   /       

          
รวมเงิน    ๖๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         ๑.  ลานจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา  ขนาด  ๓.๗๕ x ๘๔.๐๐  ม.  หนา  ๐.๑๐  ม. 
(๓๑๕ ตร.ม.)  เป็นลานหินบดอัด  

       ๒.  รถจักรยานยนต์ของนักเรียน  นักศึกษามีความปลอดภัยในการจอด 
       11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  ๗๐๐ คน มีลานหินบดอัด  
ใช้ส าหรับจักรยานบยนต์ 

 

เชิงคุณภาพ   นักเรียน  นักศึกษา  มีความปลอดภัยในการจอด  

เชิงเวลา    ๑  เดือน  

เชิงค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………๖๐,๐๐๐……………………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
   

นักเรียน  นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ   

  ลานหินบดอัดขนาด  ๓.๗๕ x ๘๔.๐๐  ม.  
(๓๑๕ ตร.ม.)   

๓๑๕ ตร.ม. x  ๑๒๘.๖๙  บาท ๔๐,๕๔๐ 

  งานก่ออิฐบล็อกคาน ขนาด๐.๑๕ x ๐.๒๐ ม.   

จ านวน ๖๙.๕๐ x ๐.๘๐ ม. ๕๕.๖๐  ตร.ม. x ๓๕๐  บาท ๑๙,๔๖๐ 

  ๖๐,๐๐๐ 

14. การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้(นักเรียน  นักศึกษา) 
 เครื่องมือ : 
         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาศท่ี ๓     
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมหลังคาบ้าพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู  
จ านวน ๒ หลัง บ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน ๑ หลัง  โรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง  ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานาน
หลายปี  ท าให้สภาพของอาคารดังกล่าวช ารุดทรุดโทรม  หลังคารั่ว  ชายคาพุพัง  ฝ้าเพดานเสียหาย  จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม  เพ่ือไม่ให้มีการช ารุดทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น 
 4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       ๑.  เพ่ือซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร 
     ๒.  เพ่ืออาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร  สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      เป็นการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 

          ๑.๑  อาคารบ้านพักครู  จ านวน ๒ หลัง  
          ๑.๒  อาคารบ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน ๑ หลัง   
          ๑.๓  อาคารโรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง   
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       อาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร  สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /          เป็นการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 

๑.๑  อาคารบ้านพักครู  จ านวน ๒ 
หลัง  

   ๑๔,๐๐๐
(งบค่าปรับ) 

       ๒.  พิจารณาโครงการ /    ๑.๒  อาคารบ้านพักผู้อ านวยการ  
จ านวน ๑ หลัง   

   ๖,๐๐๐ 
 (งบค่าปรับ) 

       ๓.  อนุมัติโครงการ /    ๑.๓  อาคารโรงอาหาร  จ านวน ๑ 
หลัง   

   ๑๐,๐๐๐ 
(งบค่าปรับ) 

       ๔.  ด าเนินโครงการ   /       

       ๕.  สรุปผลโครงการ   /       

       ๖. รายงานผลโครงการ   /       
รวมเงิน    ๓๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         มีอาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร  สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เป็นการซ่อมแซมหลังคาอาคาร 

          ๑.๑  อาคารบ้านพักครู  จ านวน ๒ หลัง  
          ๑.๒  อาคารบ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน ๑ 
หลัง   
          ๑.๓  อาคารโรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง   
 

 

เชิงคุณภาพ มีอาคารบ้านพักครู  บ้านพักผู้อ านวยการ  โรงอาหาร  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

เชิงเวลา ๑  เดือน  

เชิงค่าใช้จ่าย ๓๑,๕๐๐  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………………………………๓๑,๕๐๐………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

สิ่งก่อสร้าง   

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร   

๑.๑  อาคารบ้านพักครู  จ านวน ๒ หลัง  ๒๐ จุด x ๗๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ 

๑.๒  อาคารบ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน ๑ 
หลัง   

 

๘ จุด x ๗๕๐ บาท 
 

๖,๐๐๐ 

๑.๓  อาคารโรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง   ๑๔ จุด x ๗๑๔.๒๘ บาท ๑๐,๐๐๐ 

   
รวม  ๓๐,๐๐๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :        ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 

 เครื่องมือ :         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา :          ไตรมาสที่ 3   
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่  โทรศัพท์………………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
     E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

     ตามนโยบายที่   3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่:   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
มาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน 
นักศึกษาและอาคารฝึกงาน  ซึ่งได้ท าการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  แต่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมคือการก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารทั้ง ๒ 
หลังเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ือความเป็นระเบียบ  เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  จ าเป็นที่จะก่อสร้างถนนทั้ง 
๒ สายดังกล่าว 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
       ๑.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานในอาคารทั้ง ๒ หลัง 

     ๒.  เพ่ือความเป็นระเบียบและความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

      ๑.  เป็นการก่อสร้างถนน คสล. 
          ๑.๑  ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๓๙.๕๐  ม. (หนา้อาคารหอพักหญิง) 
          ๑.๒  ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม. (หน้าแผนกช่างก่อสร้าง)    
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 

       ๑.  มีความสะดวกในการใช้งานในอาคารทั้ง ๒ หลัง 

     ๒.  มีความเป็นระเบียบและความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  ดูแล้วสวยงาม 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เสนอโครงการ /    ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๓๙.๕๐  ม. 
(หน้าอาคารหอพักหญิง) (งบประชารัฐ) 

   ๑๒๓,๒๓๐
(งบค่าปรับ) 

๒. พิจารณาโครงการ /    ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม. 
(หน้าแผนกช่างก่อสร้าง) (นศ.ฝึกปฏิบัติ) 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบค่าปรับ) 

๓. อนุมัติโครงการ /         

๔. ด าเนินโครงการ   /       

๕. สรุปผลโครงการ   /       

๖. รายงานผลโครงการ   /       
รวมเงิน    ๒๒๓,๒๓๐ 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

      บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ใช้บริการ 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
       วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

         มีความสะดวกในการใช้งานในอาคารทั้ง ๒ หลัง  มีความเป็นระเบียบและความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  
ดูแล้วสวยงาม 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๓๙.๕๐  ม. (หน้าอาคาร
หอพักหญิง)ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม. (หน้า
แผนกช่างก่อสร้าง 

 

เชิงคุณภาพ มีความสะดวกในการใช้งานในอาคารทั้ง ๒ หลัง 

มีความเป็นระเบียบและความเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม  ดู
แล้วสวยงาม 
 

 

เชิงเวลา ๑  เดือน  

เชิงค่าใช้จ่าย ๒๒๓,๒๓๐  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………๒๒๓,๒๓๐…………………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
   

นักเรียน  นักศึกษาฝึกปฏิบัติ   

ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๓๙.๕๐  ม. (หน้า
อาคารหอพักหญิง)(๒๓๗ ตร.ม.) 

 

๒๓๗  ตร.ม. x  ๕๒๐  บาท 
 

๑๒๓,๒๓๐ 

ถนนคสล.  ขนาด  ๖.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม. (หน้า
แผนกช่างก่อสร้าง)(๓๐๐ ตร.ม.) 

 

๓๐๐ ตร.ม. x  ๓๓๓.๓๓  บาท  
 

๑๐๐,๐๐๐ 

รวม  ๒๒๓,๒๓๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : 
        ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อาคาร 
 เครื่องมือ : 
         แบบส ารวจความพึงพอใจ    

ระยะเวลา : 
          ไตรมาสที่ ๓    
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาตารสถานที่และไฟฟ้าแสงสว่าง………………………………………… 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : วิทยาลัยเทคนิคจะนะนั้นมีหอพักนักเรียนนักศึกษาทุน
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เป็นหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษา
หญิง  ซึ้งมีนักศึกษาพักอยู่ในหอพักภายในวิทยาลัยจ านวน  110 คน  ฉะนั้นความปลอดภัยของนักศึกษาหอพัก 
จัดเป็นด้านหนึ่งของความเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารงานและความเชื่อม่ันของผู้ปกครอง
นักศึกษาท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา  และอยู่หอพักภายในวิทยาลัย ดังนั้นระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินภายใน
วิทยาลัย จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการท ากิจกรรมต่างๆ  ของนักศึกษาที่อยู่ภายในวิทยาลัย ดั้งนั้นทางงาน
อาคารสถานที่ได้จัดท าโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินภายในวิทยาลัยขึ้นเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ใช้งานได้ปกติ      
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาคารได้รับ
การดูแล 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างประจ าเสา 22 ชุดและอาคาร 4 หลัง       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างประจ าเสา 22 ชุด 

และอาคาร 4 หลัง
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างประจ าเสา  50,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /   22 ชุดและอาคาร 4 หลัง     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /       

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 50,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างประจ าเสา 22 ชุดและอาคาร 4 หลัง 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ชุดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างประจ าเสา 22 ชุดและอาคาร 4 หลัง 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ อาคารเรียน 4 ชั้น  อาคารปฏิบัติการโรงฝึกงาน 4 ชั้น  
อาคารอ านวยการอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 

4 หลัง 

เชิงคุณภาพ อาคารเรียน 4 ชั้น  อาคารปฏิบัติการโรงฝึกงาน 4 ชั้น  
อาคารอ านวยการอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร 

4 หลัง 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม อาคารเรียน 4 ชั้น  อาคารปฏิบัติการโรง
ฝึกงาน 4 ชั้น  อาคารอ านวยการอาคารเอนกประสงค์โรง
อาหาร 

 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………50,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ห้องน้ าตัน อาคารเรียน 4 ชั้น 

 7 ห้อง * 1,800 บาท 12,600 

- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้า
เพดานโรงอาหาร  

32 ตรม. * 600 บาท 19,200 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุซ่อมแซมประตูกระจกลูก
กุญแจ 

10 ลูก * 500  บาท 5,000 

- วัสดุซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าในอาคาร 4 อาคาร 5,000 

- วัสดุซ่อมแซมทัวไป 4 อาคาร 8,200 

- ฯลฯ   

 

15.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟถนนตัวตรงตามความต้องการ  และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมพ้ืนโต๊ะรับประทานอาหาร………………………………………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 
     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ในสภาพปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีจ านวน
นักศึกษาท่ีเพ่ิมมากขึ้น และบุคลากรก็เพ่ิมขึ้น  ท าให้เกิดสภาพปัญหาพ้ืนที่รับประทานอาหารของบุคลากรและ
นักศึกษาเป็นจ านวนมาก  สืบเนื่องมาจากโต๊ะที่มีในโรงอาหารเป็นโต๊ะที่ท าจากกระดาษอัดขึ้นรูป  เมื่อพื้นโต๊ะ
ได้รับความชื้นหรือเปรียกน้ าจะท าให้พ้ืนโต๊ะพองเปื่อยยุ้ย  จึงไม่สามารถน ามาใช้งานได้  แต่ส่วนขาโต๊ะท ามา
จากโลหะจงึยังอยู่ในสภาพแข็งแรง  ถ้าด าเนินการเปลี่ยนพ้ืนโต๊ะก็สามารถน ากับมาใช้งานใหม่ได้  ดังนั้นทาง
งานอาคารสถานที่จัดท าโครงการซ่อมแซมพ้ืนโต๊ะรับประทานอาหาร  เพ่ือใช้ในการรองรับการใช้งานของ
นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ     
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้เพียงพอต่อนักศึกษาและบุคลากรในการใช้รับประทานอาหารกลางวัน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เปลี่ยนพื้นโต๊ะขนาด 0.45 * 0.75 * 1.80 ม. จ านวน  20 ตัว 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : โต๊ะขนาด 0.45 * 0.75 * 1.80 ม. จ านวน  20 ตวั ได้รับการเปลี่ยนพื้น
โต๊ะใหม่ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ /    โต๊ะขนาด 0.45 *0.75 *1.80 ม.  15,000    

2. ขออนุมัติโครงการ /    จ านวน  20 ตัว ได้รับการเปลี่ยน     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /    พ้ืนโต๊ะใหม่     

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน  /        

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ  /        

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ  /        

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ  /        

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /        

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 15,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : โต๊ะใช้รับประทานอาหารกลางวันของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
ขนาด 0.45 * 0.75 * 1.80 ม. จ านวน  20 ตัว ได้รับการเปลี่ยนพื้นโต๊ะใหม่   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : โรงอาหาร   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : โต๊ะขนาด 0.45 * 0.75 * 1.80 ม. จ านวน  20 ตัว ได้รับการเปลี่ยนพ้ืนโต๊ะ
ใหม่ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ โต๊ะขนาด 0.45 * 0.75 * 1.80 ม. 20 ตัว 
เชิงคุณภาพ พ้ืนโต๊ะเปลี่ยนใหม่ ทนต่อการเปรียกน้ าและความชื่น  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุท าพ้ืนโต๊ะ 15,000 
 

13.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………15,000…………………………บาท 
 

14.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   

- วัสดุซ่อมแซม ซ่อมแซม 20 * 750  บาท 15,000 บาท 

- ฯลฯ   

 

15.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการซ่อมแซมพ้ืนโต๊ะ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงป้ายสนามฟุตซอล………………………………………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องจากสนามกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เปิด
ให้บริการในการเรียนการสอน และชุมชนรอบข้างวิทยาลัย มาระยะเวลานานท าให้อุปกรณ์ต่างๆ  เริ่มช ารุด
เสียหายหลายสิ่งหลายอย่าง เช่นป้ายชื่อสนามฟุตซอลช ารุดเสียหาย  ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่จึงคิด
โครงการปรับปรุงป้ายสนามฟุตซอล  เพ่ือบ่งบอกสนามฟุตซอลได้อย่างชัดเจน    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้สนามฟุตซอลมีป้ายชื่อสนามท่ีสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ป้ายชื่อมสนามฟุตซอล 1 ป้าย       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ป้ายชื่อมสนามฟุตซอล 1 ป้าย 



98 
 

7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   ป้ายชื่อมสนามฟุตซอล 1 ป้าย 5,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /        

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /       

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 5,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : สนามฟุตซอล  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ป้ายชื่อมสนามฟุตซอล 1 ป้าย  
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ป้ายชื่อมสนามฟุตซอล 1 ป้าย 1 ป้าย 
เชิงคุณภาพ ท าจากวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทน 1 ป้าย 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการท าป้าย  
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………5,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ    

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุซ่อมแซมป้ายสนามฟุตซอล 1 ป้าย 5,000 

- ฯลฯ   

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ( ตกแต่งต้นไม้ )……………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การจัดสภาพแวดล้อม การ 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆใน
การ จัดกิจกรรม สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนที ่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่ดี มีสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโรงเรียน 
งานอาคารสถานที่จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับ
ความต้องการของวิทยาลัยฯและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนมี คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : .ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยฯ       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามของภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 30,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /   ในวิทยาลัยฯ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /       

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 30,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯและชุมชน   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : วิทยาลัยฯมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนา ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชุมชน นักเรียนนักศึกษามีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ สถานที่พร้อมการใช้งานมีความเป็นระเบียบเรียนร้อยและ
สภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชุน 

1 โครงการ 

เชิงคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 30,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………30,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ    

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุด าเนินโครงการ วัสดุด าเนินโครงการ  30,000 

- ฯลฯ   

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ( 1,2,4 )……………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การ
กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ให้มีความพร้อมในการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ปัจจุบันอาคารปฏิบัติการโรงฝึกงาน 4 ชัน้มีสภาพห้องเรียนที่ไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน ฉะนั้นทางงานอาคารสถานที่ท าโครงการกั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 4 
ชั้น ( 1,2,4 ) ขึ้น  เพื่อให้ปัญหากับห้องเรียนไม่เพียงพอได้หมดไป    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้นมีห้องการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ( 1,2,4 )       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องท่ีกั้นสวยงามคงทนแข็งแรง  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   กั้นห้องเรียน  อาคารเอนกประสงค์  358,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /   4 ชั้น ( 1,2,4 )     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /       

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 358,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 358,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯ   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ( 1,2,4 ) ได้รับการกั้นห้อง 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น ( 1,2,4 ) ได้รับการกั้นห้อง 1 โครงการ 
เชิงคุณภาพ ใช้วัสดุส าหรับกั้นห้องที่มีความสวยงามและแข็งแรง  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 358,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………358,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  กั้นห้องเรียน จ านวน 5 ห้อง 358,000 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุด าเนินโครงการ   

- ฯลฯ   

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ปรับปรุงสระว่ายน้ า……………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : สระว่ายน้ าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครูและชุมชนที่ส าคัญในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน แต่ในสภาพปัจจุบันของสระว่ายน้ า  น้ าสกปรกต้องท าการเปลี่ยนน้ าใหม่ 
ดังนั้นทางงานอาคารสถานที่คิดโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ า เพ่ือให้สระว่ายน้ าได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน    
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้น้ าในสระว่ายน้ ามีความใสสะอาดและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่าง
ปลอดภัย 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : น้ าในสระว่ายน้ าใสสะอาด       
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : สระว่ายน้ าได้รับการเปลี่ยนน้ าที่ใสสะอาด  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   น้ าในสระว่ายน้ าใสสะอาดปลอดภัย 20,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /   ต่อผู้มาใช้บริการ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /       

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 20,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯ   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : สระว่ายน้ าได้รับการเปลี่ยนน้ าที่ใสสะอาด 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ น้ าในสระว่ายน้ าใสสะอาด 1 โครงการ 
เชิงคุณภาพ น้ าในสระว่ายน้ าใสสะอาดปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 20,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………20,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  เปลี่ยนน้ าในสระว่ายน้ าให้พร้อมใช้ 20,000 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุด าเนินโครงการ   

- ฯลฯ   

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 

เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวลดาวัลย ์ ภูมิพัฒน์ 
      ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน    โทรศัพท์ 074-536077 , 074-536078       

      โทรสาร 074-536077 , 074-536078  ต่อ133     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3888178 

   E-mail : Ladaween@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ยุคปัจจุบันเป็นยุคของการบริหารงานด้วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อให้ทันเวลาทัน 
เหตุการณ์  สามารถน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นวิทยาลัยที่มี
ขนาดเล็ก  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดท าให้มีปริมาณนักเรียนนักศึกษาที่ต้องดูและรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ   ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระบบปกติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน           คือ 
นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  นักเรียนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   ท าให้มีความจ าเป็น
ในการบริหารจัดการข้อมูล  เพ่ือสร้างระบบในการติดต่อข้อมูลข่าวสาร  ประวัติของตัวนักเรียนนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันท่วงที   จึงมีความจ าเป็นที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
จะต้องมีบัตรประจ าตัวเพ่ือเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนการเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  และเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในด้านการรับบริการของวิทยาลัยฯ  เพื่อให้เกิดความสะดวก  มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นงานทะเบียน  จึงได้จัดท าโครงการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาข้ึน  เพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
4.2 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
4.3 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ (การเข้าสอบ ใช้เป็นส่วนลดค่าโดยสารรถประจ าทาง ฯลฯ) 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
      ปวส.1  มีบัตรประจ าตัว  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาในการแสดงตนการเป็นนักเรียนนักศึกษา  
    การลงทะเบียน  การตรวจเช็คผลการเรียน  

6.2 นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษาในการขอรับสิทธิต่างๆ เช่น การโดยสารรถ 
      ประจ าทางครึ่งราคา  การเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
 หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ ✓     
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
มีบัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงถึงความเป็น
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

 
 
 
 

    48,500 
2. ขออนุมัติโครงการ ✓         
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓         
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ✓         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ✓         
7.จัดซื้อจัดจ้าง ✓         
8.ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด   ✓       
9.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ   ✓       
10.ประเมินผลการด าเนินโครงการ   ✓       
11.สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    ✓      
          

รวมเงิน      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 48,500 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส.1  ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามแผนรับที่ทางวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้  485  คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีบัตรประจ าตัวเพ่ือแสดงถึงความเป็น
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะทุกคน 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 มี
บัตรประจ าตัวครบทุกคน 
 

485 คน (ตามแผนรับ
นักเรียนนักศึกษาที่
วิทยาลัยฯก าหนด) 

เชิงคุณภาพ บัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษามีความเป็นมาตรฐาน 
ความคงทน  และรูปแบบที่ชัดเจนทั้งวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม   2561 ระยะเวลา  3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 485 คน (ตามแผนรับที่ทางวิทยาลัยฯก าหนดไว้ 485 

คน) 
48,500 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 48,500  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาบริการ 485  คน  x  100  บาท 48,500  

บาท 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   : บันทึกรายงานผลการจัดท าโครงการ 

เครื่องมือ  : - 
ระยะเวลา  : สิงหาคม   2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา   2562 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวลดาวัลย ์ ภูมิพัฒน์ 
      ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   โทรศัพท์ 074-536077 , 074-536078  

      โทรสาร 074-536077 , 074-536078 ต่อ133 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3888178 

   E-mail : Ladaween@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เกี่ยวกับ 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ สมานฉันท์ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเน้น 6 เรื่องที่ส าคัญคือ ปฏิรูปครู เพ่ิมและกระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ดังนั้น  งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
และ 

ลงทะเบียนเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 ขึ้น  เพ่ือรองรับการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา  และ
สร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อสายอาชีพกับ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะในหมู่เพ่ือน  และเครือญาติสืบไป และก่อนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  
นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ประจ าภาคเรียน  ให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนที่ทางแผนกวิชานั้นๆได้จัดขึ้น  โดยยึดโครงสร้างหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือเป็นมาตรฐานสากล การเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และเรียนตามแผนการเรียนท าให้
ครูผู้สอนสามารถวางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพตามทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือก
เรียนสาย 

  อาชีพ 
4.2  เพ่ือผลิตก าลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
4.3  เพ่ืออ านวยความสะดวก  และการบริการที่ประทับใจต่อผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา 
4.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  และ

แผนการเรียน  
ประจ าภาคเรียน 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
5.2  ผลิตก าลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 
5.3  สร้างความประทับใจ และความรู้สึกท่ีดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ 
5.4 นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
6.2 สามารถเปิดรับนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจเรียนสายอาชีพทุกสาขาตามแผนการรับนักเรียน
นักศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา  2562 
6.3 จัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศ  ข้อมูลข่าวสาร  และเอกสารต่างๆในการด าเนินการรับ
สมัครอย่าง 
      สมบูรณ ์

 6.4 ความประทับใจ และความรู้สึกที่ดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ 
6.5 นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามแผนการเรียนของแผนกวิชา และครบตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืนๆ 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ ✓    สามารถรับรายงานตัวมอบตัวนักเรียน
นักศึกษาเข้าใหม่ได้คิดเป็น จากผู้ที่ผ่านการ
สอบวัดพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ ร้อยละ 90 

 13,000   
2. ขออนุมัติโครงการ ✓        
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓        
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ✓        
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ✓        
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน ✓        
7.จัดซื้อจัดจ้าง ✓        
8.ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด  ✓       
9.รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ  ✓       
10.ประเมินผลการด าเนินโครงการ  ✓       
11.สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   ✓      
         

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  8.1 ผูป้กครองและนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2562  ระดับ ปวช.1     
                                และปวส.1 เข้าใหม่ 

     8.2 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกชั้นปี 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1 ปริมาณผู้เรียนทางด้านสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน  และหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
10.2 ผลิตก าลังคนด้านฝีมือ เข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
10.3 ความประทับใจ และความรู้สึกที่ดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ และการประชาสัมพันธ์    
        ต่อเนื่อง 
10.4 นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2562  ลงทะเบียนเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 90 
10.5 นักเรียนทุกคนมีบัตรลงทะเบียนเรียน และยื่นแสดงต่อครูผู้สอนประจ ารายวิชารับทราบ  

                   คิดเป็นร้อยละ 90 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีรายงานตัวมอบตัว  ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
-นักเรียนนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตร  และแผนการเรียน ประจ าภาคเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1148    
คน 
 
 

เชิงคุณภาพ - สามารถรับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ได้
คิดเป็น จากผู้ที่ผ่านการสอบวัดพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพ 
-นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2562  ลงทะเบียน
เรียนครบทุกคน  
-นักเรียนทุกคนมีบัตรลงทะเบียนเรียน และยื่นแสดงต่อ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชารับทราบ 

แผนรับนักเรียน 1148  คน 
 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 
 

เชิงเวลา มีนาคม  –  กรกฎาคม  2561 
พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562(ลงทะเบียนเรียน) 
ตุลาคม 2562 ภาคเรียนที่  2/2562(ลงทะเบียนเรียน) 

5 เดือน 
2 เดือน 
(ภาคเรียนที่ 1/2562)  
(ภาคเรียนที่ 2/2562) 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีด าเนินโครงการ 13,000บาท 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 13,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   
- ป้ายไวลนิล 2 เมตร X 3 เมตร X 150 บาท 900 
- ค่าเครื่องดื่ม วันรายงานตัว 304 คน  x 10 บาท 3,040 

รวมค่าใช้สอย  3,940 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   
- กระดาษ  ขนาด A4  70 แกรม 40 รีม x 115 บาท 4,600 
- กระดาษถ่ายสีฟ้า ขนาด  80  แกรม  A4   10 รีม x 200 บาท 2,000 
- กระดาษถ่ายสีชมพู ขนาด  80  แกรม  A4   10 รีม x 200 บาท 2,000 
- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด  เบอร์ 10 46  กล่อง X  10  บาท 460 

รวมค่าวัสดุ 9,060 
 

 14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   : จากสรุปรายานผลการรับรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 

เครื่องมือ  :  แบบสรุปรายงานผล 
ระยะเวลา  : 31 กรกฎาคม  2562 

 ลงทะเบียนเรียน  (ภาคเรียนที่ 1/2562)  
 ลงทะเบียนเรียน  (ภาคเรียนที่ 2/2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :   Open House เปิดโลกอาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น………………………………  
     ต าแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  

     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 

     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  
นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
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 งานประชาสัมพันธ์  ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และสื่อต่าง ๆ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และมีผลต่อการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในด้านสายอาชีพให้มากขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1   เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
4.2   เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
4.3   เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

 5.1 โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการ จ านวน  18 สถานศึกษา 
 5.๒ นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ                     
จ านวน 400 คน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 6.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  

6.2 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนด้านสายอาชีพ  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ       
จัดงาน Open House เปิดโลก
อาชีพวิทยาลัยเทคนิคจะนะ                
ในวันท่ี 17 มกราคม 2562 

80,000   20,000 

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดซื้อจัดจ้าง         

ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด         

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

         
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย   

     นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ด าเนินการ  
      ณ   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 10.1  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบการด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

10.2  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ  
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  โรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการ   
-  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 
 

   18 สถานศึกษา 
 

      500 คน 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
-  นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้านสายอาชีพ  
 

 
 

เชิงเวลา 17 มกราคม 2561 
 

 
 
 
 

 
 
 

เชิงค่าใช้จ่าย    100,000 บาท  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………100,000………………………………บาท 
 
 
 
 

 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  

ค่าใช้สอย   
1. ค่า พาหนะ (ส าหรับโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม) 
ก าหนดค่าเดินทางเหมาจ่าย (10,000 บาท) 

- อ าเภอจะนะ/นาหม่อม    400  บาท 
- อ าเภอเทพา      700   บาท 
- อ าเภอนาทวี      700   บาท 

-  อ าเภอสะบ้าย้อย 800  บาท 

 
 

(400 บาท x 12 สถานศึกษา) 
(700 บาท x 3 สถานศึกษา) 
(700 บาท x 1 สถานศึกษา) 
(800 บาท x 3 สถานศึกษา) 

 

 
 

4,800 

2,100 

700 

2,400 

2. ค่าอาหาร     (35,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
- ค่าอาหารว่าง    
- ค่าอาหารนักเรียน โรงเรียนมัธยม และ

ครูผู้ควบคุม   

 

(50 บาทx 150 คน) 
(25 บาท x 150คน) x 2 มื้อ 

(40 บาท x500 คน) 

 

7,500 

7,500 

๒๐,000 

3. ค่าชุดการแสดง (1,500 บาท) 1 ชุด x 1,500บาท 1,500 

4. ค่าของที่ระลึก (๑,๐๐๐ บาท) 1 ชิ้น x 1,000 บาท ๑,000 

5. ค่าป้ายไวนิลบนเวที ในงานและป้ายอ่ืน ๆ 
ในงานเปิดบ้าน Open House  
(7,676 บาท) 

ป้ายขนาด   3*5  เมตร x 2 ป้าย  
(บริเวณหน้า วท.จะนะ ) 
ป้ายขนาด   2*3  เมตร x 1 ป้าย 
(ป้ายเวที ) 
ป้ายขนาด   1.2*2.4  เมตร x 1 ป้าย 
(ป้ายนโยบายนายกรัฐมนตรี) 1 ป้าย 
ป้ายขนาด   1.2*2.4  เมตร x 1 ป้าย 
(ป้ายยินดีต้อนรับ) 
ป้ายขนาด   1.2*2.4  เมตร x 1 ป้าย 
(ป้ายผังงาน 1  ป้าย) 
ป้ายขนาด   .40*.80 เมตร x 10 ป้าย 
(ป้ายทีเ่ต็น 10  ป้าย) 

4,500 
 

900 
 

432 
 
 

432 
 

432 
 

480 

6. ค่าเช่าเต็น    5 หลัง x 1 ,000  บาท 5,000 
7. ค่าตอบแทนนักข่าว (500 บาท) 1 สถานี x 500  บาท 500 

      ค่าวัสด ุ   

๘. วัสดุการจัดนิทรรศการ ของแผนกวิชา  
(10,000 บาท) 

1,500  บาท  x 10  แผนก 10,000  

๙. 108 อาชีพ  (เฉพาะ วท.จะนะ) 
(6,000 บาท) 

2,000 บาท  x   3 อาชีพ    6,000 

๑๐.   อุปกรณ์พิธีปิด (2,000 บาท)  2,000  บาท     2,000 
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๑๑. วัสดุส านักงาน (8,200  บาท) 
         -กระดาษ  A4 (80 แกรม) 

-กระดาษเกียรติบัตร   
- กรอบรูป  ขนาด A4  

          -  อ่ืน ๆ  
 

 

5   รีม  x  120  บาท 

3   รีม  x  200  บาท 

30   อัน  x  150  บาท 

 

 

600 

600 

4,500 

3,300 

๑๒.  ฯลฯ   

 

หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย  
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..…………………………………………………………… 

เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลา :……17 มกราคม  2562……….………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :   จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีงบประมาณ 2562  



124 
 

 
 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น……………………………… 
     ต าแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  

     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 

     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  
นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

           

 

 งานประชาสัมพันธ์  ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และจัดท าวารสาร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เป็นอีกทางหนึ่งที่เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมและด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลอย่าง
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ถูกต้อง  ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และมีผลต่อการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในด้านสายอาชีพให้มาก
ขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

  4.2 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

 5.1 วารสารประชาสัมพันธ์รายไตรมาส  พิมพ์ครั้งละ  1,000 เล่ม  จ านวน  ๓  ฉบับ (๓,000เล่ม
ต่อปี) 
  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 6.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
การด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และได้รับทราบข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

6.2 การติดต่อประสานระหว่างหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมีความสะดวกรวดเร็ว 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ      จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  ราย ๔ 
เดือน  พิมพ์ครั้งละ  เล่ม จ านวน  ๓ 
ฉบับต่อปี  (๓,000 ฉบับต่อปี) 

   25,000 

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดซื้อจัดจ้าง         

ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด         

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

         
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000  บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย   

     นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ด าเนินการ  
     ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 10.1 ได้จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  ราย  ๔  เดือน  พิมพ์ครั้งละ  1,000  เล่ม  จ านวน  ๓  ฉบับ  
ต่อปี  (3,000 ฉบับ ต่อปี) 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ วารสารประชาสัมพันธ์  ราย  ๔  เดือน  พิมพ์ครั้งละ  
1,000  เล่ม  จ านวน  ๓ ฉบบั  ต่อปี 3,000 ฉบับ ต่อ
ปี) 

      3,000 ฉบับ 

เชิงคุณภาพ - เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

 
 

เชิงเวลา 1. ไตรมาสที่ 1  ( 1 ต.ค. 256๑ – 31  ม.ค. 6๑ ) 
2. ไตรมาสที่ 2  ( 1 ก.พ. 256๒ – 31  เม.ย. 6๒ 

) 
3. ไตรมาสที่ 3  ( 1 พ.ค. 256๒ – 30  มิ.ย. 6๒ ) 

 
 

      ๓ ไตรมาส 

เชิงค่าใช้จ่าย    25,000 บาท  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………25,000………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ 2500  เล่ม  x 8.33 บาท 25,000 บาท 

- วัสดุคอมพิวเตอร์   

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..…………………………………………………………… 

เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลา :……1  ตุลาคม 256๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน  256๒……….………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562   
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  …………นางสุนิสา………กี่สุ้น……………………………… 
     ต าแหน่ง ……พนักงานราชการ……………โทรศัพท…์…086-5976734............  

     โทรสาร …………-…… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………0865976734………………………… 

     E-mail : ………sunisa_2526@hotmail.com………………………………………………….  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

          ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  
นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  เป้าหมาย : 
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตามเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
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 ในการนี้วิทยาลัยฯ มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษา 
ให้แก่ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562  

  4.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนอาชีวศึกษา  
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)   

 5.1 จ านวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน 280 คน 
 5.๒ จ านวนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน ๑๗0 คน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 6.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

6.2 นักเรียนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนขยายโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนด้านสายอาชีพ  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ      -ป้ายไวนิล ขนาด 3*5 เมตร (ติดตั้งหน้าวทิยาลัย
ฯ)  
จ านวน  1 ป้าย 

- ป้ายไวนิล ขนาด  1*2 เมตร  (ติดตั้งในพืน้ที่
ชุมชน ) 
จ านวน  30 ป้าย 

-โฟมบอร์ด รูปนักศกึษา ขนาด 1*1.50 เมตร 
(จัดบูธ)  
จ านวน 2 ป้าย 
-ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด .80*1.80 เมตร (แนะแนว) 
 จ านวน 6  ป้าย 
-ป้าย Pop Up  ขนาด  3x3    เมตร  จ านวน  1 
ป้าย 
-จ้างประชาสมัพันธ์ทางสถานีวทิยุ จ านวน  2 
สถาน ี

๑. สถานีในพืน้ที่อ าเภอจะนะ 
๒. สถานีในพืน้ที่อ าเภอเทพา 

- จ้างท าสปอร์ต  จ านวน 2 สปอร์ต   
- แผ่นพับประชาสัมพนัธ์  จ านวน  2,000  ใบ   
 

   ๓๐,000 

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดซื้อจัดจ้าง         

ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด         

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

         

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000  บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย   

     นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป 
9.  พื้นที่ด าเนินการ  
     ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

     10.1 จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ านวนมากขึ้น 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -ป้ายไวนิล ขนาด 3*5 เมตร (ติดตั้งหน้าวิทยาลัยฯ)  
จ านวน  1 ป้าย 

- ป้ายไวนิล ขนาด  1*2 เมตร  (ติดตั้งในพ้ืนที่ชุมชน ) 
จ านวน  30 ป้าย 

-โฟมบอร์ด รูปนักศึกษา ขนาด 1*1.50 เมตร (จัดบูธ)  
จ านวน 2 ป้าย 

-ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด .80*1.80 เมตร (แนะแนว) 
 จ านวน 6  ป้าย 

-โปสเตอร์ประชาสัมพันธุ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ จ านวน 
500ใบ 
-จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จ านวน  2 สถานี 
๑. สถานีในพื้นที่อ าเภอจะนะ 

๒. สถานีในพื้นที่อ าเภอเทพา 

- จ้างท าสปอร์ต  จ านวน 2 สปอร์ต   
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์  จ านวน  2,000  ใบ   
 

                                      รวมเงินทั้งสิ้น    

  2,250   บาท 
 
 

 9,000  บาท  
 

  ๒,000  บาท 
 

  6,000  บาท 
 

 5,000  บาท 
 
  
 ๖,000  บาท 
 
   
๑,000  บาท 

  ๘,000  บาท 
 

40,000  บาท 

เชิงคุณภาพ - เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
- เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพ 
 

 
 

เชิงเวลา 1.ไตรมาสที่ 1  ( 1 ต.ค. 256๑ – 31  ม.ค. 6๑ ) 
2.ไตรมาสที่ 2  ( 1 ก.พ. 256๒ – 31  เม.ย. 6๒ ) 

 
 
       

เชิงค่าใช้จ่าย    40,000  บาท  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………40,000  ………………………………บาท 
 
 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล ขนาด 3*5 เมตร 1 แผ่น  x 2250 บาท 2,250 
- ค่าไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร 30 ป้าย x 300  บาท ๙,000 
- โฟมบอร์ด รูปนักศึกษา ขนาด 

1*1.50 เมตร 
2 ป้าย  x 1,000 บาท 2,000 

- ป้ายโฟมบอร์ด                                   
ขนาด .80*1.80 เมตร 

          6 ป้าย x 1,000 บาท  

- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ จ านวน 500ใบ 

-  

         500ป้าย x  10 บาท 
 

   5,000 

          -   จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 
จ านวน  2 สถาน ี
      ๑.  สถานีในพื้นที่อ าเภอจะนะ 
      ๒.  สถานีในพื้นที่อ าเภอเทพา 

 
         2  สถานี x 3,000 บาท 

 

    ๖,000  

- จ้างท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์การ
รับ 

สมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

            2  สปอร์ต  x 500  บาท 
 

    1,000 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์              2,000 ใบ x 4 บาท    8,000 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :…ตอบแบบสอบถาม……..……………………………………………………………  

เครื่องมือ :…แบบสอบถามความพึงพอใจ…………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลา :……1  ตุลาคม 256๑ ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม   256๒……….………………………………………………………… 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายสุชาติ  ทองสุข 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  โทรศัพท์ 085-6299016    

     โทรสาร     -   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-6299016     

2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ                        
ภารกิจหลักในการจัดการ   ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์                
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ประกอบอาชีพ
อิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิต
พิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อ
ยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีวิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด  ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้ก าหนดเป็นจุดเน้นที่ส าคัญ  ในยุทธศาตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีสมรรถนะอาชีพเทียบเท่า
มาตรฐานที่ก าหนด  โดยการปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น 

 ดังนั้น  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน                     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาขึ้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้มีทิศทางการขับ
เคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถน าสู่การปฏิบัติ มีการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการท างานของบุคลากรในสถานศึกษา และให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นแบบอย่างที่ดี  
 4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมน าสู่วิถีชีวิต และเผยแพร่สู่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และหน่วยงาน 

 4.3  เพื่อให้ผู้เรียนน าหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 

 4.4  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                     

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 5.1  วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5.2  นักเรียน นักศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ปฏิบัติตน มีความรู้และเข้าใจในการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 6.2  นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร  ร้อยละ 80 ปฏิบัติตน มีความรู้และเข้าใจในการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ     - นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในการขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ 80   
 
 
 

    

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง         

รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ         

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับโครงการใน
ปีต่อไป 

        

รวมเงิน 10,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จ านวน  80  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3 อาคารอ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร  ร้อยละ 80 ปฏิบัติตน มีความรู้และเข้าใจในการด าเนินงาน
การขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
จ านวน  80  คน  เข้าใจเกี่ยวกับการการขับเคลื่อน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
80 คน 
 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – สิงหาคม  2562 11 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000  บาท 2,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  10,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ    
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน วัสดุ 2,000 
 

หมายเหตุ  1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย      
              2. กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

เครื่องมือ :  จัดท าแบบสอบถาม 

ระยะเวลา :  ตุลาคม 2561 – สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุชาติ   ทองสุข   นางสาวอินทิรา  ไกรเพชร 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ โทรศัพท์  ......................-................................................ 
     โทรสาร …………………-……………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
………0862989025...................................……………………………… 
     E-mail : inthira_oot@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านค
วามั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วม
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ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 
2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือ
เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพจากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562  ส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการ / กิจกรรม  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับนโยบาย  และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ /         
2.ขออนุมัติโครงการ  /          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /         
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  /         
5.ประชุมพิจารณาโครงการ  /         
6.ประชุมอนุมัติแผนปฏิบตัิการ  /         
7.จัดท าแผนปฏิบตัิการตามที่คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  

/         

8.จัดจา้ง ท าส าเนาเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี  /     10,000    
9.มอบเอกสารแผนปฏิบตัิการใหผู้ร้ับผิดชอบโครงการ /    ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / หัวหนา้แผน     
10.เผยแพร่แผนปฏิบัติการ /    หน่วยงานอ่ืน ๆ      
11.สรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการฯ      /      
12.เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไข      /      

รวมเงิน 10,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์  มี
ความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อไป 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2561 50  เล่ม 
เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และ

บรรลุวัตถุประสงค์  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  และสามารถ
ตรวจสอบได้  และเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

มีการด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร 120  บาท/เล่ม 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………10,000……………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50  เล่ม X 200  บาท 10,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  การติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เครื่องมือ : บันทึกคุมใช้จ่ายงบประมาณ  บันทึกคุมการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม  2561  ถึง  30  กันยายน  2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติงานตามรูปแบบการบริหารงานของฝ่ายแผนงานและความ
  ร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก  
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  091-4616729 

   E-mail: .................................................................. 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริแก่ อาณา
ประชาราษฎร์ และได้ทรงประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ เกิด
ความง่ายต่อความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้จริงตามสภาพพ้ืนที่ ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทรงเน้นหนักที่
จะ ให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติในแนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็น ปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ให้ด าเนินไป 
ในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้อง 
อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ใช่เพียงการประหยัด แต่เป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ 
ที่มีการแข่งขันสูง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 
เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งประกอบด้วย “ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้ และ คุณธรรม” 

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
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การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
บริหารจัดการขององค์กร และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจน ามาสู่หลักการปฏิบัติงานได้น าการประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป
ในอนาคต 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
4.2  เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการบริหารงานฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ 
 4.3  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหาและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการบริหารงานในสถานศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  จ านวนของผู้เข้าอบรมจริง ต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (20 คน) 
5.2  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
 5.3  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
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6.1  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

6.2  ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.3  ร้อยละ 70 ของผู้ เข้าร่วมโครงการเห็นว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมีประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
อุดหนุน 

งปม. 
ศูนย์ประสานงานฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    1. ครูและบุคลากร ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

    
ขออนุมัติโครงการ  /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /        

ประชุมการด าเนินงาน  /          
ค้นหาข้อมูล  /         
จัดเตรียมข้อมลู  /         
จัดซื้อ จัดจ้าง  /         
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล / /        
สรุปรายงานความก้าวหน้า / / / /      
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 

/ / / /      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป    /      
รวมเงิน    2,000.- 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000.- 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู และบุคลากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้หลักการ
บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงาน
ต่อไป 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครู  และบุคลากร ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

จ านวน 20 คน 

เชิงคุณภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ลงมือปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น และสรุป
ความคิดรวบยอด 
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 
 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
 

2,000.- 
 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  2,000.- 
- ค่าอาหาร 20 คน x 100 บาท  2,000.- 
- อ่ืน ๆ   

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความกา้วหน้า   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล 

1. นายธีระชัย  บุญโสดา 
2. นายธราเทพ  นาคเผือก 
3. นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
4. ว่าที่ ร.ต.  วีระวงศ์ วงศ์หล่อ 
5. นายศราวุธ  ชุมภูราช 
6. นางสุธิษา  บุญเรืองขาว 
7. นายนพฐพรข ์ สถิตด ารงกุลณ ์
8. นายสรณวิชญ์ ชูพรหม 
9. นางเจสุดา  สุมังคโล 
10. นายธเนศ  บุญแท ้
11. นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 
12. นายนิโรจน์  เพ็งศร ี
13. นายประสาน  หมินแดง 
14. นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
15. นายสมจิตร์  สุวรรณโณ 
16. นายสอแหละ เจะแอ 
17. นางอภิลักษณ์ ไหมสุข 
18. นายสุชาติ  ทองสุข 
19.  นายสุวิทย์  ตาตะนันท์ 
20. นางธนิดา  เลขานุกิจ 
21. น.ส.อินทิรา  ไกรเพชร 
22. นางสุนิสา  กี่สุ้น 
23. นางวินา  เจ๊ะแน 
24.  นางเดือนเพ็ญ วงศ์เกตุ 
25.  นายธนิสร  บัวฝ้าย 

   
2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่  ❑  โครงการต่อเนื่อง   
 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   



147 
 

 
 

   ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน     มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลัง คนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.2560–2563 ของวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562  เพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ มีภารกิจงานที่ส าคัญ ประกอบด้วยงานการจัดการเรียนการสอน และงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภารกิจงานแต่ละภารกิจต้องใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ 
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ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว
และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับในแต่ละงานต้องมีการบันทึกข้อมูลตามข้อก าหนด ระเบียบ 
ข้อมูลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา  ที่ไม่ได้รับงบประมาณจากงบลงทุน  และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์งานและอุปกรณ์
ส านักงานอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน  
และ การปฏิบัติงานส านักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามก าหนดเวลา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีครุภัณฑ์การศึกษา  และครุภัณฑ์ส านักงาน ที่มีอายุการใช้งานเกิน  
5 ปี และมีตู้ส าหรับเอกสารไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานของงานส านักงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความ
คล่องตัวและรวดเร็วเนื่องจากปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมานานหลายปีแล้ว การท างานของเครื่อง
ลาช้า ช ารุดต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมและเกิดความไม่คุ้มค่า 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4.3 เพ่ือให้เกิดความเพียงพอและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการศึกษา 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

  ครุภัณฑ์ส านักงาน     

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลค า แบบ All  
in  one 

3 เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลค าแบบตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง 

3 เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA 5 เครื่อง 
4 ตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหล็กบานเปิด 2 บาน ทึบแสง 

 สูงขนาดขนาด 91.4(กว้าง) x 45.7(ลึก) x 183(
สูง) เซนติเมตร 

3 ตู้ 

5 ตู้จัดเก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อน กระจก  
 ขนาด 1,18.8(กว้าง) x 40.8(ลึก) x 87.7(สูง)  
เซนติเมตร 

1 ตู้ 

6 เครื่องพิมพ์งานเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ด าชนิด 
Network 

1 เครื่อง 

7 เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer) 3 เครื่อง 

8 กล้องวงจรปิด  4 ตัว 1 ชุด 

9 เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 3 KVA 1 เครื่อง 

10 เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  ขนาด 2 KVA 1 เครื่อง 

11 อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24  ช่อง 1 เครื่อง 
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12 อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16  ช่อง 1 เครื่อง 

13 กล้องบันทึกภาพนิ่ง 1 ตัว 

14 เก้าอ้ีส านักงานชนิดมีล้อเลื่อน 8 ตัว 

15 ชุดไมโครโฟนไร้สาย   ไมค์ลอยคู่ 1 ชุด 

16 ท าน้ าเย็น  หัวก๊อกจ่ายน้ าเย็น  1  หัว 9 ตู้ 

17 เครื่องซักผ้า  ขนาด  7  กก. 1 เครื่อง 

18 โต๊ะส านักงาน ส าหรับรองผู้อ านวยการ 1 ตัว 

19 เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับรองผู้อ านวยการ 1 ตัว 

20 แผงกั้นห้อง  แบบทึบ  และ แบบครึ่งกระจก 6 อัน 

21 ชั้นวางหนังสือแบบหน้า- หลัง  มีจ านวน     4   ชั้น 4 อัน 

22 จอคอมพิวเตอร์  ขนาด  ไม่ต่ ากว่า  17  นิ้ว 1 ตัว 

23 กล้องวงจรปิด  8  ตัว 1 ชุด 

24 มอเตอร์ปั๊มน้ าใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 V  1 เครื่อง 

25 เครื่องปรับอากาศขนาด 24000  BTU 1 เครื่อง 

26 โซฟา พร้อมโต๊ะกลาง   1 ชุด 

  ครุภัณฑ์การศึกษา     

27 เก้าอ้ีเล็คเชอร์ 100 ตัว 

   28 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี 1 ชุด 

29 ปากกาจับชิ้นงาน 1 ชุด 

30. เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์  1 ชุด 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1   การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละงานมีศักยภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของงาน  
 6.2  การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา สามารถสร้างทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล      

6.3   ครุภัณฑ์ส านักงาน และ ครุภัณฑ์การศึกษา มีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน  และการจัดการ
เรียนการสอน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         
ขออนุมัติโครงการ ✓         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการและก าหนด
คุณลักษณะ 

✓         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ✓         
ก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ✓         
จัดซื้อ  ครุภัณฑ์ ✓         
ส่งมอบครุภัณฑ์ ให้กับ งาน ที่ รับผิดชอบ หรือผู้ขอใช้  ✓        
จัดท าเอกสาขอเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)  ✓       1,123,500 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ✓        
ประเมินผลการด าเนินโครงการ  ✓        
ประเมินผลการด าเนินโครงการ  ✓        
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกิจกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

 ✓        

รวมเงิน    1,123,500 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,123,500 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย   
 8.1 บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ / ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 8.2 นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 8.3 นักเรียน  นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ / ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1    การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละงานมีศักยภาพและได้ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของงาน  
 10.2    การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา สามารถสร้างทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
 10.3    ครุภัณฑ์ส านักงาน และ ครุภัณฑ์การศึกษา มีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน  และการ
จัดการ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1. ครูภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน   26  รายการ 

2. ครูภัณฑ์การศึกษา  จ านวน   4  รายการ 
 

เชิงคุณภาพ 1.การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละงานมีศักยภาพและ
ได้ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของงาน  
2.การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา สามารถสร้าง
ทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล 
3.ครุภัณฑ์ส านักงาน และ ครุภัณฑ์การศึกษา มีความ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  และการจัดการ 

 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา 1,123,500 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
 จากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา (บ ารุงการศึกษา) ประจ าปี 2562     
 เป็นเงินประมาณทั้งสิ้น   1,123,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลค า แบบ All  in  

one จ านวน  3  เครื่อง  เครื่องละ  23,000  บาท 
     69,000  

 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลค า  แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน  3  เครื่อง  เครื่องละ  22,000  บาท 

     66,000  

 3.เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  5  เครื่อง  
เครื่องละ  2,500  บาท 

     12,500  

 4.ตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหล็กบานเปิด 2 บาน ทึบแสง 
 สูงขนาดขนาด 91.4(กว้าง) x 45.7(ลึก) x 183(สูง) 
เซนติเมตร จ านวน  3  ตู้  ตูล้ะ   5,500  บาท 

     16,500  

 5.ตู้จัดเก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อน กระจก  
 ขนาด 1,18.8(กว้าง) x 40.8(ลึก) x 87.7(สูง)  
เซนติเมตร 
จ านวน   1  ตู้   

       5,000  

 6.เครื่องพิมพ์งานเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว-ด าชนิด 
Network  จ านวน  1  เครื่อง   

       7,900  

 7เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer)              
จ านวน  3  เครื่อง   เครื่องละ  7,000  บาท 

     21,000  

 8.กล้องวงจรปิด  4 ตัว (1  ชุด)        25,000  

 9.เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 3 KVA   จ านวน  1  เครื่อง        37,000  

 10.เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  ขนาด 2 KVA จ านวน  1  
เครื่อง   

     13,000  

 11.อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24  
ช่อง  จ านวน  1  ตัว   

     20,000  

 12.อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16  
ช่อง   จ านวน  1  ตัว  

     10,000  

 13.กล้องบันทึกภาพนิ่ง  จ านวน  1  ตัว      32,000  

 14.เก้าอ้ีส านักงานชนิดมีล้อเลื่อนขนาดกว้างxลึกxสูง  
ไม่น้อยกว่า 55x55x85 ซม. หรือสูงกว่า  จ านวน  8  ตัว  
ตัวละ  2,000  บาท 

     16,000  

 15.ชุดไมโครโฟนไร้สาย   ไมค์ลอยคู่  จ านวน  1  ชุด        6,000  

 16.ตู้ท าน้ าเย็น  แบบถังคว่ าหัวก๊อกจ่ายน้ าเย็น  1  หัว 
จ านวน  9  ตู้  ตูล้ะ  5,500  บาท 

     49,500  

 17.เครื่องซักผ้า  ขนาด  7  กก.  จ านวน  1  เครื่อง        12,000  
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 18.โต๊ะส านักงาน ส าหรับรองผู้อ านวยการ   จ านวน  1  
ตัว 

       7,500  

 19.เก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับรองผู้อ านวยการ จ านวน  1  
ตัว 

       3,500  

 20.แผงกั้นห้องแบบทึบ   จ านวน  2  อัน      7,400  

 21.แผงกั้นห้องแบบทึบครึ่งกระจก   จ านวน  4  อัน 14,800 

 22.ชั้นวางหนังสือแบบ  2 ดา้น  มีจ านวน     4   ชั้น   
จ านวน  4  ชุด  ชุดละ  7,000  บาท 

     28,000  

 23.จอคอมพิวเตอร์  ขนาด  ไม่ต่ ากว่า  19  นิ้ว  จ านวน  
1  ตัว 

       3,500  

 24.กล้องวงจรปิด  8  ตัว  จ านวน  2  ชุด  (1 ชุด / 4 
ตัว) 

     50,000  

 มอเตอร์ปั๊มน้ าใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส220 Vส าหรับสระว่ายน้ า        30,000  

 26.เครื่องปรับอากาศขนาด 24000  BTU   จ านวน  1  
เครื่อง 

     32,400  

 27.โซฟา พร้อมโต๊ะกลาง    จ านวน  1  ชุด      30,000  

 ครุภัณฑ์การศึกษา            -    

 28. เก้าอ้ีเล็คเชอร์   จ านวน  100  ตัวละ  900  บาท      90,000  

 29.ครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการสาขาวิชาการบัญชี 
-  เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับประมวลผลค า แบบตั้งโต๊ะ  

จ านวน  16  ตัว  ตัวละ  16,000  บาท  รวมเงิน  
256,000   บาท 

- โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  16  ตวั  ตัวละ  2,600  บาท  
รวมเงิน  41,600  บาท 

- เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer)   
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  6,400  บาท               

    304,000  

 30.ปากกาจับชิ้นงาน  จ านวน   15    ตัว  ตัวละ 3,600 
บาท 

     54,000  

 31.เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์  จ านวน  1  ชุด 50,000 

 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  สรุปรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
เครื่องมือ :  แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งาน 
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ระยะเวลา : เดือน  กรกฎาคม  2562  
รายละเอียดและงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน  3  เครื่อง งบประมาณเครื่องละ  23,000 บาท  รวมเป็นเงิน  
69,000   บาท  (ส าหรับงานพัสดุ 2 / องค์การวิชาชีพฯ 1) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  2.4 GHz จ านวน  1  หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  3  MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
 1.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 2.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1  หน่วย 
- มี  DVD –RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีอุปกรณ์ส าหรับ รับสัญญาณ wifi ได ้
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
2.   เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 3 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ  22,000  บาท รวม  66,000  
บาท  (ส าหรับงาน  การเงิน  2  / ประกันฯ 1 ) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
 1.  เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า  2  

GB  หรือ 
 2.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  Graphics 

Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB หรือ 
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 3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1  หน่วย 
- มี  DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีอุปกรณ์ส าหรับ รับสัญญาณ wifi ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  

19 นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
 

3.  เครื่องส ารองไฟ ขนาด  800 VA  จ านวน 5  เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 2,500  บาท รวมเป็น
เงิน  12,500  บาท  (ส าหรับงานพัสดุ 2 / การเงิน 2 / วางแผน 1)   
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 
4.  ตู้จัดเก็บเอกสารแบบเหล็กบานเปิด 2 บาน ทึบ สูงขนาดขนาด 91.4(กว้าง) x 45.7(ลึก) x 183(สูง)   
เซนติเมตร จ านวน 3 ตู้ งบประมาณตู้ ละ 5,500 บาท รวม  16,500บาท (งานทะเบียน 1 /บัญชี 1 / 
บุคลากร  1) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  
- ขนาด 914(กว้าง) x 457(ลึก) x 1,830(สูง) มิลลิเมตร 
- โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คข้ึนรูป  
- ชั้นวางเอกสารท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรง

ด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ 
- ภายในมี 3 แผ่น ชั้น 
- กุญแจแบบมือจับชนิดบิด 

 
5.  ตู้จัดเก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อน กระจก  ขนาด 118.8(กว้าง) x 40.8(ลึก) x 87.7(สูง)             
เซ็นติเมตร  จ านวน   1  ตู้ งบประมาณตู้ ละ 5,000 บาท ส าหรับงานทะเบียน 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
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- ขนาด 1,188(กว้าง) x 408(ลึก) x 877(สูง) มิลลิเมตร 
- โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้ 
- บานประตูท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่น

กระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร 
- มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง 
- ชั้นวางเอกสารท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับข้ึนรูป เสริมความแข็งแรง

ด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ 
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ 
- มีแผ่นชั้น 2 แผ่น 

 
6. เครื่องพิมพ์งานเลเซอร์  หรือชนิด  LED ขาว - ด า Network  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ เครื่องละ  
7,900  บาท ส าหรับงานทะเบียน 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
7.  เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer)จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 
7,000 บาท รวม  21,000 บาท (ส าหรับงาน  บัญชี/วิทยบริการ/ องค์การวิชาชีพ) 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 
8. กล้องวงจรปิด  4 ตัว  งบประมาณ  25,000  บาท  ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
 คุณลักษณพื้นฐาน 

- เป็นตัวกล้องที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร 
- ใช้ระบบจับภาพเป็นแบบ  CMOS . image  sensor 
- ระดับความความละเอียดของ 1080 P 
- มีหลอด  LED  ส่องสว่าง  2  หลอด  หรือดีกว่า 

 
9. เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 3 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 37,000 บาท รวม 37,000 
บาท ส าหรับงานศูนย์ข้อมูลฯ 
 คุณลักษณพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts) 
 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 
 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-5% 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
 
10. เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  ขนาด 2 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณเครื่องละ 13,000 บาท รวม 
13,000 บาท  ส าหรับงานศูนย์ข้อมูลฯ 
 คุณลักษณพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (1,200 Watts) 
 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
 - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
 
 
11. อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24  ช่อง จ านวน 1 ตัว งบประมาณตัวละ 20,000 
บาท รวม 20,000 บาท  ส าหรับงานศูนย์ข้อมูลฯ 
 คุณลักษณพื้นฐาน 
 - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2  ของ OSI Model 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
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12.  อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16  ช่อง จ านวน 1 ตัว งบประมาณตัวละ 10,000 
บาท รวม 10,000 บาท  ส าหรับงานศูนย์ข้อมูลฯ 
 คุณลักษณพื้นฐาน 
 - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2  ของ OSI Model 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 
13.กล้องบันทึกภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอลความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณเครื่อง
ละ  32,000  บาท  ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ 

 คุณลักษณพื้นฐาน 
 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 24 ล้านพิกเซล เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิดเปลี่ยน
เลนส์ได้ ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์ เป็นแบบ CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 23 x 15 มม.  
มีระบบประมวลผลภาพ แบบ EXPEED 4 หรือดีกว่า  มีระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wifi) ในตัว  รองรับการ
บันทึกผ่าน SD, SDHC, SDXC หรือดีกว่า ความเร็วชัตเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1/4000-30 วินาที สามารถปรับขั้นละ 
1/3 หรือ 1/2 ได้ สามารถตั้งการถ่ายภาพต่อเนื่อง ได้ทั้ง ความเร็วต่ า และความเร็วสูงได้  สามารถตั้งเวลา
ถ่ายภาพได้ ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ สามารถปรับค่าการชดเชยแสงได้ จุดโฟกัส สามารถเลือกได้จากจุดโฟกัส 45 จุด 
มีเลนส์ประกอบ แบบ 18-55 มม. 
 
14.  เก้าอ้ีส านักงานชนิดมีล้อเลื่อนขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 55x55x85 ซม. หรือสูงกว่า จ านวน  8  
ตัว  ราคาตัวละ  2,000  บาท รวมงบประมาณ  16,000  บาท  (ส าหรับฝ่ายพัฒนาฯ 6  ตัว  / งานวิทย
บริการ 2 ตัว) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เป็นเก้าอ้ีส านักงานชนิดมีล้อเลื่อนขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 55x55x85 ซม. หรือสูงกว่า  

  - เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
  - โครงสร้างแข็งแรงสามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 
  - หุ้มหนังเทียม ท้าวแขนท าจากพลาสติกขึ้นรูป 

             - มีล้อเลื่อน 5 ล้อในแนว 5 แฉก 
             - รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 
15.  ชุดไมโครโฟนไร้สาย   ไมค์ลอยคู่  จ านวน  1  ชุด  ราคาชุดละ   6,000  บาท ส าหรับฝ่ายพัฒนาฯ 

 คุณลักษณพื้นฐาน 
เครื่องรับสัญญาณ   -  มีจอดิจิตอลแสดงความถี่ชัดเจน   มีปุ่มปรับค่าความดัง  -  เบาของ

สัญญาณ  มีข้ัวต่อสัญญาณออกชนิด  XLR   มีช่องรับภาคจ่ายไฟ 
เครื่องส่งสัญญาณ  -  มีปุ่มเปิด - ปิด ไมโครโฟน  มีไมค์ไม่จ านวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว 
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       ส่งสัญญาณความถ่ีย่าน  UHF 
16.  ตู้ท าน้ าเย็น  (ถังคว่ า 1 หัวก๊อก)  จ านวน  9  ตู้  ราคาตู้ละ  5,500 บาท  รวมเงิน  49,500  บาท
ส าหรับแผนกวิชา  9  แผนกวิชา 

 คุณลักษณพื้นฐาน 
ตัวตู้และถังน้ าเย็น ท าจากสแตนเลส ปลอดสนิม ถังน้ าเย็นเชื่อมด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากสาร

ตะกั่ว  ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดแผงระบายความร้อนด้วยอากาศ  มีระบบป้องกันไม่ให้
คอมเพรสเซอร์ท างานเกินก าลัง  ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตัท  ผนังตู้มีฉนวนเก็บความเย็น  
ความสามารถในการท าความเย็น 4 ลิตร/ชั่วโมง  ถังน้ าพลาสติก ความจุ 20 ลิตร  ใช้งานง่ายมีสวิทซ์เปิด-ปิด 
ระบบน้ าเย็นแกนก๊อกและก้านลูกลอย ท าด้วยทองเหลือง มาตรฐาน RoHs  ก๊อกน้ าเย็นท าจากพลาสติกชุบ
โครเมียม สวยงาม 
 
 
17.  เครื่องซักผ้า  ขนาด  7  กก.  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  12,000  บาท   ส าหรับงาน
สวัสดิการฯ 

 คุณลักษณพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องซักผ้า แบบถังเดียว เปิดผาบน 

       - เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
  - เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่00ก าหนด 

  - มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 
18.  โต๊ะส านักงาน  จ านวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  7,500  บาท  ส าหรับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

18.1 คุณลักษณะทั่วไป  
1. เป็นโต๊ะท างาน ขนาด ยาว X กว้าง X สูง ไม่น้อยกว่า 160 X 80 X 75 ซม. 
2. เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  

18.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีขนาด ขนาด ยาว X กว้าง X สูง ไม่น้อยกว่า 160 X 80 X 75 ซม. 
2. โต๊ะท างานมีลิ้นชักจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชั้น กุญแจล๊อคลิ้นชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า 
3. วัสดุและอุปกรณ์ต้องมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน 

 
19.  เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  3,500  บาท  ส าหรับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

19.1 คุณลักษณะทั่วไป 
1. เก้าอ้ีผู้บริหารมีพนักพิงสูงขนาดกว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า 55X55X100 – 115 ซม. หรือ
สูงกว่า 
2. เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

19.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า 55X55X100 – 115 ซม. หรือสูงกว่า 
2. เป็นโครงเหล็ก หรือโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือวัสดุดีกว่า เบาะและพนักพิงบุด้วยฟ้องน้ า 
หรือวัสดุดีกว่า และหุ้มด้วยหนัง PU หรือ PU + PVC หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ดีกว่า 
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3. มีล้อเลื่อน 5 ล้อในแนว 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบด้วยโครเมี่ยม  
4. มีที่ปรับส าหรับโยกได้ และสามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบ ไฮดรอลิค 
5. สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
6. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบทั้งหมด ต้องมีความม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐาน 

 
20.  แผงกั้นห้องแบบทึบ 2 แผง   ราคาอันละ  3,700  บาท  รวมเป็นเงิน   7,400  บาท  ส าหรับ                   
ฝ่ายวิชาการ 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ฉากกั้นห้องส านักงานแบบทึบ ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร 
   - ขาตัว T 
 - เสาจับสูง 180 เซนติเมตร 
 
21.  แผงกั้นห้องแบบครึ่งทึบครึ่งกระจก 4 แผง  ราคาอันละ  3,700  บาท  รวมเป็นเงิน   14,800  บาท 
ส าหรับฝ่ายวิชาการ 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - ฉากกั้นห้องส านักงานแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร 
 - ขาตัว T 
 - เสาจบสูง 180 เซนติเมตร 
 
22.   ชั้นวางหนังสือแบบ  2  ด้าน  4   ชั้น   จ านวน  4  ชุด  ราคาชุดละ  7,000  บาท  ส าหรับงานวิทย
บริการ 
 

 คุณลักษณพื้นฐาน 
    - ขนาด 915(กว้าง) x 480(ลึก) x 1,955(สูง) มิลลิเมตร 

               - ชั้นหนังสือ ชั้นวางหนังสือใช้ในห้องสมุดแบบ 1 ตอน ใส่หนังสือได้ทั้ง 2 ด้าน มีชั้นวางด้านละ 6 
ชั้น 
               - เหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร เคลือบสีอย่างด ี
 
23.  จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  ตัว  งบประมาณ  3,500  บาท  ส าหรับงาน
วิทยบริการ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768Pixel  
       - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า  60 Hz 

                 - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  600 : 1 
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24. กล้องวงจรปิด  8  ตัว  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 50,000  บาท ส าหรับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสะเดา 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า2,073,600 pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที frame per( second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สำหรับการบันทึกภาพได้ท้ัง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัต ิ

 
 
25. มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ปั๊มน้ าใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 V ส าหรับสระว่ายน้ า จ านวน  1  เครื่อง  
ราคาเครื่องละ  30,000  บาท ส าหรับงานอาคารสถานที่ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. ใช้กับ ไฟฟ้า  1  เฟส  220 V. 
2. ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า 
3. กระแสไฟฟ้าขนาด  5.3  แอมป์ 

 
26. เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณเครื่อง ละ 32,400 บาท   
 ส าหรับแผนกสามัญ-สัมพันธ์ 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง  ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  BTU  ควบคุมด้วยรีโมท
แบบไร้สาย  ค่าประหยัดพลังงานไม่ต่ ากว่า  EER  10.0  ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน  มอก.  หรือ  ISO และมีระบบ
ฟอกอากาศ 
 
27.  โซฟา พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1  ชุด  ราคาชุดละ  30,000  บาท ส าหรับศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
เก้าอ้ีโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 1 ชุด  ประกอบด้วย   
ส่วนที่ 1 เก้าอ้ีโซฟาสามที่นั่ง จ านวน 1 ตัว ขนาดกว้าง X  ลึก  X  สูงไม่น้อยกว่า 201 X 85 
X 82  ซม. 
ส่วนที่ 2 เก้าอ้ีโซฟาหนึ่งที่นั่ง จ านวน 2 ตัว ขนาดกว้าง  X  ลึก  X  สูง ไม่น้อยกว่า 91 X 85 
X 82  ซม. 
ส่วนที่ 3 โต๊ะกลาง  จ านวน  1  ตัว ขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 60 X 90 ซม. 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เก้าอ้ีโซฟาสามที่นั่ง ขนาด กว้าง  X  ลึก  X  สูง ไม่น้อยกว่า 201 X 85 X 82  ซม. 
2. เก้าอ้ีโซฟาหนึ่งที่นั่ง ขนาด กว้าง  X  ลึก  X  สูง ไม่น้อยกว่า 91 X 85 X 82  ซม. 
3. โต๊ะกลาง  พ้ืนเป็นกระจกสีด า หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ลบขอบ ขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 
60 X 90 ซม. โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม หรือ สเเตนเลส 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
1. รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด 
ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ส่งมอบพร้อมใช้งาน 
 

 
28.  เก้าอ้ีเล็คเชอร์ไม้ ก.03  จ านวน   100  ตัว  ราคาตัวละ   900  บาท  รวมเป็นเงิน  90,000  บาท 
ส าหรับแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
  ท าจากไม้อัดสัก  เคลือบเงา  ขนาดเก้าอ้ี ก40 X ล45X ส75 – 78 ซม.  โครงขาเหล็ก  ขนาด  
1  นิ้ว  หนา  1  มิล  พ่นสีฝุ่นอบความร้อน  โครงสร้างไม้อัดสักและพนักพิงหนา  0.8-1.0  ซม.  หน้าเลคเชอร์  
หน้า  19  มม.  มียางรองขา  4  ขา  เปลือก ไม้ ก.03   
 
29.  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลค า แบบตั้งโต๊ะ  
จ านวน  16  ตัว  ตัวละ  16,000  บาท  รวมเงิน  256,000   บาท  ส าหรับแผนกวิชาบัญชี 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีอุปกรณ์ส าหรับ รับสัญญาณ wifi ได ้
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19

นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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30. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU ขนาด  120 X 60 X 75  ซม  จ านวน  16  ตัว  ตัวละ  2,600  
บาท  รวมเงิน  41,600  บาท  ส าหรับแผนกวิชาบัญชี 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ขนาดไม่น้อยกว่า  120 X 60 X 75  ซม.  (กว้าง X ลึก X สูง)  หน้าโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเกิ้ลตัน  
ความหนาไม่น้อยกว่า  25  มม.  เคลือบด้วยโฟเมก้าสีลายไม้  ปิดของ  PVC  ทั้ง  4  ด้าน  มีที่
วางคีย์บอร์ด  และ  CPU 

 
31. เครื่องพิมพ์งานแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer)   จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  6,400  บาท  
ส าหรับแผนกวิชาบัญชี  

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 

32.  ปากกาจับชิ้นงาน  จ านวน 15  ตัว ราคาตัวละ  3,600  บาท รวมเงิน 54,000 บาท ส าหรับ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

       คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เป็นปากกาจับชิ้นงาน  ขนาดช่องปาก  ขนาด  5  นิ้ว  ( 125  มม.)  โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ  
Grey  Iron  เนื้อละเอียด  มีความแข็งแรง  มีรูเพื่อจับยึดกับโต๊ะปากกา 
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33.เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ แบบ  4  จังหวะ  จ านวน 1  ชุด  ราคา  50,000  บาท  ส าหรับแผนก
วิชาช่างยนต์ 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

เครื่องยนต์เล็กเบนซินอเนกประสงค์ 5.5 แรงม้า 
แบบเครื่องยนต์  เบนซิน 4 จังหวะ, วาล์วเหนอืลูกสูบ OHV  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก  68 x 45 มม. 
ปริมาตรกระบอกสูบ  163 ซีซี 
ก าลังแรงม้าสูงสุด  5.5 แรงม้า /4000 รอบ-นาที 
อัตราส่วนแรงอัด  9.0 : 1 
แรงบิดสูงสุด  10.3 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบ-นาที  
ระบบสตาร์ท  ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ 
ระบบจุดระเบิด  ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต 
ระบบหล่อลื่น  แบบวิดสาด 
ความจุน้ ามันหล่อลื่น  0.58 ลิตร 
ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง  3.1 ลิตร 
ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส)  362 x 304 x 335 มม. 
น้ าหนักสุทธิของเครื่องยนต์  15.1 กก. 
รับประกันเครื่องยนต์  1 ปี 

เครื่องยนต์เล็กดีเซลอเนกประสงค์ 12 แรงม้า 
แบบเครื่องยนต์   ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบนอน,ระบายความร้อนด้วยน้ า 
แบบเผาไหม้   Direct Injection (DI) 
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก   92 x 96 มม. 
ปริมาตรกระบอกสูบ   638 cc. 
ก าลังแรงม้าสูงสุด   12.0hp/2400rpm  
ก าลังแรงม้าต่อเนื่อง   10.5 hp/2400rpm  
อัตราส่วนแรงอัด   16.1 : 1 
ทิศทางการหมุนของข้อเหว่ียง   ทวนเข็มนาฬิกา ด้านล้อช่วยแรง 
ระบบหล่อลื่น   ใช้แรงปั้มเข้าระบบด้วย trochoid pump 
ความจุน้ ามันหล่อลื่น   2.8 ลิตร 
ความจุของน้ าระบายความร้อน   แบบหม้อน้ ารังผึ้ง 2.1ลิตร  
ระบบสตาร์ท   มือหมุน 
ระบบไฟแสงสว่าง   12 V. 45 W. 
ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง   11 ลิตร 
ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส)   355.5 x 704.0 x 549.0 มม. 
น้ าหนักสุทธิของเครื่องยนต์   105.5 กก.  
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รับประกันเครื่องยนต์     2 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวกันทิมา ใบตะเห 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
โทรศัพท์เคลื่อนที่    085-4732449  E-mail : mai_kan1135@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) กรอกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลตามโปรแกรมที่ถูกจัดสร้างไว้ ใน www.v-cop.go.th  อันจะช่วยให้สถาน
ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการแรงงาน เข้าดูรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อันจะช่วยให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลของนักเรี ยนแต่ละ
คนในระบบฐานข้อมูล จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงานของศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา โดยสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา  
ครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การด าเนินงานของศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา มีความทันสมัย 
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
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4.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2  เพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการกรอกข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา 
4.3  เพ่ือช่วยให้การด าเนินการกรอกข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 
5.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2, และ ปวส.1 ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ท าการ

ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลครบทุกคน และทุกรายการ  
5.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ก าลังจะจบในปีการศึกษา 2561 นี้ ให้มีการ

ทบทวนปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันก่อนจบการศึกษา 
5.3  สร้างความเข้าใจเรื่องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาแก่ครูทุกท่าน 
5.4  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาแก่สถานประกอบการ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี จ านวน 1,075 คน เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน  
6.2  ครูทุกท่านมีความเข้าใจเรื่องศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ /         
2. ขออนุมัติโครงการ /          
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /         
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /         
6. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ /         
7. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  /         
8.จัดซื้อ จัดจ้าง /         
9. ด าเนินโครงการตามเวลาที่ก าหนด /    นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี 

จ านวน 1075 คน 
    

10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /        
11. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ   /       
          

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
8.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี จ านวน 1,075 คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
9.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
9.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9.3  ห้องสืบค้นข้อมูล (ห้องสมุด) ชั้น 2 อาคารพาณิชยกรรม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี จ านวน 1,075 คน 1,075 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าและเกิดความ

เข้าใจการปรับปรุงข้อมูล ใน www.v-cop.go.th 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มี 0 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 0 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  : ไม่มี 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  สถานศึกษาบูรณาการปรับปรุงข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและการใช้ระบบ www.v-cop.go.th  
ของนักศึกษา กับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เครื่องมือ : 

-  คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
-  จอโปรเจ็คเตอร์ 

ระยะเวลา  
-  เดือนตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

http://www.v-cop.go.th/
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธเนศ  บุญแท้   ต าแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
โทรศพัท์เคลื่อนที่    089-8797446    E-mail : pthaned@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างมาก วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  ตลอดจนการให้การบริการระบบงานต่างๆ 
เช่น  เว็บไซต์วิทยาลัย  ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์   ระบบตรวจสอบผลการเรียน  ฯลฯ  จึงจ าเป็นต้องมี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งความจ าเป็นในการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในอาคาร
อ านวยการซึ่งถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากในการให้บริการ นักเรียนนักศึกษา และการบริหารจัดการงานใน
ส านักงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือจัดหาเครื่องกระจายสัญญาณ ให้รองรับระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้ดี เต็มประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การบริการกับ นักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ต สารสนเทศ ในการ

ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ใช้งานได้ดี คลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ ในการค้นคว้าหาความรู้ 
3. เป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ใช้งานได้ดี คลอบคลุม ทุกอาคาร 
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ในการค้นคว้าหาความรู้ 
3. วิทยาลัยฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย พร้อมต่อการศึกษาค้นคว้า 

น าไปใช้ประโยชน์
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ /         
2. ขออนุมัติโครงการ /         
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /         
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 /        

6. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ  /        
7. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /        
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

 /        

9.จัดซื้อ จัดจ้าง          
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 /     7,000   

   - เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

/      68,000   
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ (ต่อ): 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

   - พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

/      60,000   

   - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 /     25,000   

10. ด าเนินโครงการตามเวลาที่ก าหนด          
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

/ / /       

   - เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

/ / / /      

   - พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

  /       

   - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

  /       
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ (ต่อ): 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  /       

   - เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

  /       

   - พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

  /       

   - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

  /       

12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ   /       
14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /      

รวมเงิน  160,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 160,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1075 คน  ครูและคณะบุคลากร 95  คน 
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ได้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ต  สารสนเทศในการ

ค้นคว้าหาความรู้ 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการบริการงานในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา 
3. เป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้า น าไปใช้ประโยชน์ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน – นักศึกษา จ านวน  
 ครูและคณะบุคลากร  

1075 คน 
95  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน – นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ประโยชน์จาก
ระบบอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ ในการด าเนินงานและ
ค้นคว้าหาความรู้ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

8 เดือน 

 กิจกรรมที่ 2 เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

12 เดือน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

12 เดือน 

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

7,000  บาท 

 กิจกรรมที่ 2 เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

68,000  บาท 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

60,000  บาท 

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

25,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   160,000  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
7,000  บาท 

 กิจกรรมที่ 2 เช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (12 เดือน) 

68,000  
บาท 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

60,000  
บาท 

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

25,000  
บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  ประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
เครื่องมือ : 

-  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  

-  15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ 
ผู้ประสานงาน  นายก้องเกียรติ   บุญโสดา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-7341321 
E-mail  konggiet004@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เนื่องด้วยปัจจุบันงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ในการดูแลและจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงซอฟต์แวร์การใช้งานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 
เพ่ือป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และป้องกัน ปกป้องการ
โจรกรรมผ่านระบบเครือข่าย จัดการปัญหาการมีหนอนคอมพิวเตอร์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ท าให้สร้าง
ความน่าเชื่อถือในระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานภายนอก 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เ พ่ือป้องกัน และก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จากการใช้ งานไฟล์คอมพิว เตอร์ ร่ วมกัน 
4.2 เพ่ือป้องกัน ปกป้องการโจรกรรมผ่านระบบเครือข่าย จัดการปัญหาการมีหนอนคอมพิวเตอร์ ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 
4.3 สร้างความน่าเชื่อถือในระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานภายนอก 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  
5.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ใช้ในการป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 11 License 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ มีโปรแกรมป้องกันไวรัส เพ่ือป้องกัน และก าจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ จากการใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และป้องกัน ปกป้องการโจรกรรมผ่านระบบ
เครือข่าย จัดการปัญหาการมีหนอนคอมพิวเตอร์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ท าให้สร้างความ
น่าเชื่อถือในระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานภายนอก 
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7.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /     วิทยาลัยเทคนิคจะนะ      
2. ขออนุมัติโครงการ /          
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /          
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /          
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /          
6. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ /          
7. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /          
8. จัดซื้อ จัดจ้าง /        19,965  
9. ด าเนินโครงการตามเวลาที่ก าหนด  /         
10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /         
11. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  /         
12. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ  /         

รวมเงิน    19,965  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 19,965 

 
 



177 
 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย :  
8.1 เชิงปริมาณ มีซอฟต์แวร์ใช้ในการป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ จ านวนไม่น้อย
กว่า 11 License 
8.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานในส านักงานมีความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่
น ามาใช้งาน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : 
9.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ มีโปรแกรมป้องกันไวรัส เพ่ือป้องกัน และก าจัด

ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และป้องกัน ปกป้องการโจรกรรมผ่านระบบ
เครือข่าย จัดการปัญหาการมีหนอนคอมพิวเตอร์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ท าให้สร้างความน่าเชื่อถือใน
ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ต่อหน่วยงานภายนอก 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีซอฟต์แวร์ใช้ในการป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์

จ านวนไม่น้อยกว่า 10 License 
เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส 
ที่น ามาใช้งาน 

ร้อยละ 

เชิงเวลา โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ 

เป็นเงินงบประมาณ 19,965 บาท 
- ค่าวัสดุ  จ านวน 19,965 บาท 

บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   19,965 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จ านวน 11 License x 

1,815 บาท 
19,965 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  

-  ประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : 

-  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  

-  หลังจากติดตั้งโปรแกรม 3 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล  
  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  นายพิศาล    นิยมยาตรา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท์ 087-4776887 (วท.จะนะ) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6983213 

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะนการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่าย
อาชีวศึกษาระดับต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเพ่ือผลิต พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน สนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการ
เพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษา
อาชีวศึกษากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัด
การศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเป็นก าลังคนที่ส าคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 5.1 เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
 5.3 สร้างเครือข่ายตัวแทนอาชีวศึกษา ผู้น าท้องถิ่นและศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานกับ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพทั้ง
ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 6.1 เครอืข่ายต าบล จ านวน 14 แห่ง ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา  
 6.2 นักเรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 6.3 สถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ไม่น้อยกว่า 14 ต าบล  
7. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 7.1 สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 7.2 ชุมชน สังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา 
 7.3 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบ 
ลงทุน 

งบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /           
2. ขออนุมัติโครงการ /           
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /           
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /           
6. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ /           
7. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /           
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

/           

9. จัดซื้อ จัดจ้าง / /     120,000     
10. ด าเนินโครงการตามเวลาที่ก าหนด / /    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ / /          
12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ / / /         
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ / / / /        
14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

/ / / /        

รวมเงิน 120,000     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 120,000 บาท 
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9. กลุ่มเป้าหมาย :  
 9.1 เชิงปริมาณ ท าความร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบลในจังหวัดสงขลา จ านวน 14 แห่ง 
 9.2 เชิงคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบลในจังหวัด
สงขลาร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

10. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
 11.1 ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 11.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
 11.3 ชุมชน สังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา 
 11.4 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งข้ึน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ท าความร่วมมือในการร่วมกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ใน

จังหวัดสงขลา 
14 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ต าบล ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

- 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงานผู้ประสานงาน
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
กิจกรรมที่ 2 เชิญประชุมพร้อมเสวนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล  
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ภารกิจการ
จัดการอาชีวศึกษาของเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

4,800 บาท 
82,000 บาท
33,200 บาท 

13. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  120,000 บาท 
 
 
 
 
 
14. รายละเอียดงบประมาณ : 
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าตอบแทน  4,800 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 1,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปราย 3 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 3,600 บาท 
 ค่าใช้สอย  82,000 บาท 
     - ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเวทีลงนาม    7,000 บาท 
     - ไวนิลติดที่ส านักงานของเครือข่ายต าบล 14 ต าบล x 300 บาท 4,200 บาท 
     - ค่าอาหารว่างเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ต าบล   

(3 คน x 14 ต าบล = 42 คน) + 
(ผู้ปกครองนักศึกษา 3 คน x 8 แผนก
วิชา = 24 คน) + สมาคมผู้ปกครอง = 
10 คน) + (ศิษย์เก่า = 10 คน) + 
(นักเรียนและนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ 
= 10 คน) + (หัวหน้าแผนกวิชา = 10 
คน) + (ครูและบุคลากร = 10 คน ) 
รวม 116 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 

8,120 บาท 

     - ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
อาชีวศึกษาระดับต าบล    

(3 คน x 14 ต าบล = 42 คน) + 
(ผู้ปกครองนักศึกษา 3 คน x 8 แผนก
วิชา = 24 คน) + สมาคมผู้ปกครอง = 
10 คน) + (ศิษย์เก่า = 10 คน) + 
(นักเรียนและนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ 
= 10 คน) + (หัวหน้าแผนกวิชา = 10 
คน) + (ครูและบุคลากร = 10 คน ) 
รวม 116 คน x 75 บาท  

8,700 บาท 

     - อ่ืนๆ  53,980 บาท 
 ค่าวัสด ุ  33,200 บาท 
     - วัสดุพร้อมสกรีนโลโก้ส าหรับแจกผู้เข้าร่วม 200 ชิ้น x 150 บาท 30,000 บาท 
     - กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม x 200 บาท 400 บาท 
     - กระดาษมาร์ชแมลโลว์ A4 190 แกรม 1 รีม x 200 บาท 200 บาท 
     - พานโตกอลูมิเนียม 22 ซม. สีทอง 2 ใบ x 400 บาท 800 บาท 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
     - ผ้ารองพาน ขนาด 12 นิ้ว สีทอง 2 ผืน x 150 บาท 300 บาท 
     - อ่ืนๆ  1,500 บาท 

หมายเหตุ:  ทุกรายการถัวจ่าย 
15.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ : การสรุปและประเมินผลโครงการ 



183 
 

 

 เครื่องมือ  :  แบบสอบถาม  
 ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก / นายพิศาล  นิยมยาตรา / นางสาวอินทิรา   ไกรเพชร / นางสาว
อรปวีณ์   ศรีชู / นางสาวนนทิชา  อนันตกุล / นายธนิสร  บัวฝ้าย        
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9783835 

   E-mail: bell-nutticha@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา กระบวน
การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มี
ทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
4.2  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 
4.3  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4.4  ประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) ศูนย์

หลักจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 18 คน เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  บุคลากรทุกระดับได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานเพ่ือ
พัฒนางานของตนเองและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

6.2  ข้อมูลการติดต่อประสานงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ 
(อ่าวไทย) ศูนย์หลัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ 
(อ่าวไทย) ศูนย์ย่อย จังหวัดสงขลา 

6.3  ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
อุดหนุน 

งปม. 
ศูนย์ประสานงานฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    2. บุคลากรฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนคิ
จะนะ จ านวน 18 คน 

    
ขออนุมัติโครงการ  /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /        
ประชุมการด าเนินงาน  /          
ค้นหาข้อมูล ตดิต่อประสานงาน /         
จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ  /         
จัดซื้อ จัดจ้าง  /         
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีศึกษาดูงาน / /        
สรุปรายงานความก้าวหน้า / / / /      
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 

/ / / /      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป    /      
รวมเงิน    15,000.- 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000.- 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 18 คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ (อ่าวไทย) ศูนย์หลัก) 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและ
รูปแบบการจัดการความรู้จากการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทัศนคติ และมุมมองในการท างานมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท างานของสถานศึกษาต่อไป 
11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ 

จ านวน    18  คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  (ศูนย์ประสานงานผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ (อ่าวไทย) ศูนย์หลัก) 

 

เชิงเวลา ศึกษาดูงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

กิจกรรมที่ 1 งานวางแผนและงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 งานประกันคุณภาพฯ 

กิจกรรมที่ 3 งานความร่วมมือ 

กิจกรรมที่ 4 งานวิจัยฯ 

กิจกรรมที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

กิจกรรมที่ 6 งานส่งเสิรมผลิตผลการค้าและการประกอบ
ธุรกิจ 

กิจกรรมที่ 7 ประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้อ่าวไทย 

ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 15,000.- 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  15,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  15,000.- 
- ค่าเดินทางไปราชการ  10,000.- 
- อ่ืน ๆ  5,000.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความกา้วหน้า   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา Version 2 
  ผู้ประสานงาน  นางวิชชุดา  คงวิทยา   
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306 
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสั งคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา Version 2  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  30  ปี  ที่พระองค์ทรงเน้นย้ าแนวทางการ
พัฒนา  บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลักความ
พอประมาณ  การค านึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท   ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา  และการมีคุณธรรมเป็นกรอบใน
การปฏิบัติและการด ารงชีวิต 
 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือให้มีรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ที่
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีความสามารถปรับตัว ภายใต้การมีส่วนร่วมตัดสินใจจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 2. เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐต่อไป 

 3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน  ความรู้ความเข้าใจ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
 
 



190 
 

 

7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √      1,845   

2. ขออนุมัติโครงการ √          

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √         

4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  √        

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง    √       

7. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   √       

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   √       

9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ    √      

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √      

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,845 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ด าเนินการประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 2.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ   
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ 1.  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 95 คน  
2.  รูปแบบการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ      
ที่เป็นเอกภาพ 1 รูปแบบ 

  

 เชิงคุณภาพ  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 95 คน  มีความรู้
และใช้ระบบการด าเนินฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ส าหรับการการบริหารงานได้ถูกต้อง 

 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 2562  ตลอดปีงบประมาณ 2562 

เชิงค่าใช้จ่าย    1,845  บาท   

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  1,845  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ฯลฯ ค่าถ่ายเอกสาร  1,845 บาท 1,845 บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน  
 

 

- วัสดุคอมพิวเตอร์   

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : วิจัยทางการศึกษา ประจ างบประมาณ 2562 
  ผู้ประสานงาน  นางวิชชุดา  คงวิทยา   
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306 
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1. เพ่ือให้มีรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ที่
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและมีความสามารถปรับตัว ภายใต้การมีส่วนร่วมตัดสินใจจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 2. เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการบริหา รการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐต่อไป 

 3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน  ความรู้ความเข้าใจ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √      3,000   

2. ขออนุมัติโครงการ √          

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √         

4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  √        

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง    √       

7. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   √       

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   √       

9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ    √      

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √      

รวมเงิน  3,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ด าเนินการประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 2.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ตอบสนองความถนัด ศักยภาพ   
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ 1.  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 95 คน  
2.  รูปแบบการวิจัยทางการศึกษา ที่เป็นเอกภาพ 1 รูปแบบ 

  

 เชิงคุณภาพ  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 95 คน  มีความรู้
และเข้าการวิจัยมายิ่งขึ้น 

 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  ตลอดปีงบประมาณ 2562  ตลอดปีงบประมาณ 2562 

เชิงค่าใช้จ่าย    3,000  บาท   

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  1,845  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ฯลฯ ค่าถ่ายเอกสาร  2,640 บาท 2,640 บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน กระดาษ A4  จ านวน 3 รีม x 120 บาท 
 

360 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 

 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
  ผู้ประสานงาน  นางวิชชุดา  คงวิทยา   
   ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306 
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”  เพ่ือการพัฒนานักวิจัย ที่
ผ่านมายังไม่สามารถเพ่ิมนักวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว อีกท้ังต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นนั้น 
มีคุณภาพและสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพ้ืนที่ ดังนั้น งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดท าโครงการฯ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ในการเข้ารับการอบรมให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ ต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ 
 ๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
 ๓ เพ่ือบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 บุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีคุณภาพและปริมาณมาก
ขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทุกท่าน  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิจัย และปรับปรุง
กระบวนการวิจัย ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √      16,000   

2. ขออนุมัติโครงการ √          

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √         

4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  √        

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √        

6. จัดซื้อ จัดจ้าง    √       

7. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   √       

8. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   √       

9. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ    √      

10. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √      

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 16,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทุกท่านวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 ๑. สร้างนักวิจัย ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบ 
 ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัย 

ที่หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพ่ิม

จ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิ จัยตอบสนองภาคการผลิต  

และภาคบริการ  
 ๕. เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากข้ึนและสามารถใช้งานวิจัย 
     เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๖. ได้นักวิจัยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัย 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ - บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
  1) ผู้บริหาร จ านวน    5   คน 
  2) ข้าราชการ จ านวน  13  คน 
  3) พนักงานราชการ จ านวน  41  คน 
  4) ลูกจ้าง จ านวน  24  คน 

 จ านวน  83  คน 

 เชิงคุณภาพ  บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 83 คน  มีความรู้
และสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   เดือนมีนาคม  2562  จ านวน 1 วัน  ตลอดปีงบประมาณ 2562 

เชิงค่าใช้จ่าย   จ านวนเงิน  16,000 บาท   

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  16,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. X 600 บาท 3,600 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน 83 คน x 50 บาท 
ค่าอาหารว่าง 83 คน  x 25 บาท x 2มื้อ 

4,150 บาท 
4,150 บาท 

-  - ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 83 ชุด x 37 บาท 3,071 
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-  - ค่าไวนิลอบรม ขนาด กว้าง 1 ม.  ยาว 2 ม. 300 บาท 
      ค่าวัสด ุ   

วัสดุส านักงาน - กระดาษ ขนาด A5 จ านวน 3  รีมX 120 บ. 
- ปากกา สีน้ าเงิน จ านวน 1 กล่อง 

360  บาท 
469 บาท 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1.ชื่อโครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา  2561 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายนิโรจน์  เพ็งศรี 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โทรศัพท์ 089-9780179        

    โทรสาร        -   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9780179        

   E-mail :  nonticha_2535@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการ ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองพร้อม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั้น 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานประจ าปี  การจัดเตรียมเอกสารตาม
มาตรฐาน และเรียนรู้งานประกันคุณภาพจากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการพัฒนาอบรม  อย่างมีคุณภาพและ
สร้างคุณภาพการศึกษา 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 4.2  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.3  เพื่อส ารวจความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 5.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  83  คน 
 5.2  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80   
  6.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจประเด็นการประเมินและข้อพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา            

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ พ.ศ. 2561 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ      - ครูและบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
-  สามารถน าความรู้
ความเข้าใจมาจัดท า
ข้อมูลประกันคุณภาพได้ 
จ านวน 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมิน 
  

 

    

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม         

จัดซื้อ จัดจ้าง         

รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ         

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับโครงการในปีต่อไป         

รวมเงิน 16,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 16,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จ านวน  83  คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ห้องประชุมทุ่งพันตัน  ชั้น 3 อาคารอ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  ผู้เข้าร่วมทุกคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
10.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกคน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ   
-  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 

-  จ านวน 83 คน 

-  ผลการประเมินผ่านตาม
ประเด็นการพิจารณา 

เชิงคุณภาพ -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยฯ  เข้าร่วมโครงการ   
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจประเด็นการประเมินและ
ข้อพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ พ.ศ. 
2561 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – มกราคม  2562 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย -  ค่าตอบแทน 

-  ค่าใช้สอย 

7,200 .- 
8,800.-   

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  16,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง x 1 คน 7,200.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ มื้อละ 50บาท จ านวน 
83 คน  
ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 25 จ านวน 83 คน 

4,150.- 
 

4,150.- 
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร 500.- 

หมายเหตุ : 1. ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
     2. กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

เครื่องมือ :  จัดท าแบบสอบถาม 

ระยะเวลา :  กุมภาพันธ์ 2562 

 
โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  2561 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายนิโรจน์  เพ็งศรี 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โทรศัพท์ 089-9780179        

     โทรศพัท์เคลื่อนที ่089-9780179        

    E-mail :  nonticha_2535@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะเป็นสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ
ให้บริหารทางวิชาการ  นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว  สถานศึกษายังมีพันธกิจที่จะต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อันประกอบไปด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  อย่างไรก็ตาม  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโดยการถ่ายทอดของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) (สมศ.) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการใน
กระบวนการประกันคุณภาพว่ามีความส าคัญโดยวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษา  และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพื่อให้ความรู้มาตรฐานการอาชีวศึกษากับบุคลากร 

 4.2  เพ่ือน าผลการจัดการความรู้ไปปรับใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 -  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  5  เล่ม 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา    
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ      -  รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  
จ านวน  5  เล่ม 
  
 

    

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง         

รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ         

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับโครงการใน
ปีต่อไป 

        

รวมเงิน 5,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จ านวน  83  คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  คู่มือมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.2  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  5  เล่ม 
เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา    
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม  2562 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000  บาท 5,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  5,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ -  ถ่ายเอกสาร SAR : 2561  
จ านวน 5 เล่ม x 100 บาท  
-  ถ่ายคู่มือมาตรฐานการศึกษา  
จ านวน 83 เล่ม x 30 บาท 

500.- 
 

2,490.- 
 

      ค่าวัสด ุ   

          -  กระดาษเอ 4 
          -  แฟ้มสันห่วง 2 นิ้ว ขนาด F สีม่วง 
          -  ซองถนอมเอกสาร 11 รู A4 (20 ซอง/มัด) 
          -  ลวดเสียบกระดาษ ขนาด 32 มม. 

จ านวน 4 รีม x  115 บาท 
จ านวน 12 แฟ้ม x 95 บาท 
จ านวน 12 ห่อ x 30 บาท 
จ านวน 5 กล่อง x 10 บาท 

460.- 
1,140 
360.- 

50.- 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย  

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :     ติดตามและประเมินผลโครงการ 

เครื่องมือ :  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม  2562 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ :  สรุปติดตามการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
   ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ปีการศึกษา 2561) 
    ผู้ประสานงาน  1. นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์    หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
   2. นางยศกร    หวัดเพ็ชร์   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  099-375-8735 , 099-9747971 
 E-mail :  yos_sakorn@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดสรุปติดตามการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ปีการศึกษา 2561) ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก
องค์ประกอบของศูนย์บ่มเพาะฯ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพื่อตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของศูนย์บ่มเพาะฯ 
2. เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ทราบผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของศูนย์บ่มเพาะฯ 

 3. เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯของวิทยาลัยเทคนิคจะนะให้มีคุณภาพ  
 4. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะต่อไป 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
 ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาแผนธุรกิจ  แผนธุรกิจ  3 แผน   
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 1.  นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการประเมินแผนธุรกิจ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  2,000   
2. ขออนุมัติโครงการ  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
4. จัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
6. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
7. ด าเนินการตามโครงการ   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
8. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน    √ ครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย     
9. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข    √ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     
          
          
          

รวมเงิน  2,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
 กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ท าแผนธุรกิจ  
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 9.1 ห้องประชุมทุ่งพันตัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และส านักงานศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 1. ส านักงานศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้รับการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
 2. ส านักงานศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผ่านการประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาที่ท าแผนธุรกิจ  3 แผนธุรกิจ 
เชิงคุณภาพ ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   มิถุนายน 2562 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานทั้งหมด 

- ค่าใช้สอย 
 
2,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ไวนิล 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าอาหาร 

 
- ค่าวัสดุส านักงาน 

- ไวนิล  ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2เมตร 
- รูปเล่มรายงานผลการประเมิน 3 เล่ม 
- ค่าอาหารว่าง 30 คน x 25 บาท x 1 มื้อ 
- กระดาษ  A4  4  รีม 
- กระดาษหน้าปก 120 แกรม  1  ห่อ 

300 บาท 
300 บาท 
750    บาท 
480 บาท 
170 บาท 

หมายเหตุ  ๑. ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย  
14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)  
  จังหวัดสงขลา 
    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก / นายพิศาล  นิยมยาตรา / นายสุชาติ  ทองสุข / นางสาวอินทิรา   
ไกรเพชร / นางสาวอรปวีณ์   ศรีชู / นายธนิสร  บวัฝ้าย        
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9783835 

   E-mail: bell-nutticha@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 3.๑ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  3.1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดวิสันทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมี ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม ๕)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน และการยกระดับสถาบันการศึกษา และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงานคลังด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  3.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ(Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี
เป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การพัฒนาการเกษตรสู่
ความเป็นเลิศด้านอาหาร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การเติบโต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค การ
บริหารงานภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนมีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ได้แก่การเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรม การลดความเลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้  สนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนความมั่นคงเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรมพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจร่วมมือต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
  3.๑.๓ นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือการแข่งขัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ดังนี้ 
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  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth)   
๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) การต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเป็น 
อุตสาหกรรมที่ประเทศมีพ้ืนฐานแล้ว และพัฒนาต่อยอดด้วยการวิจัยพัฒนา ดังนี้ 
   (๑) ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาฐานการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ากระบวนการออกแบบ และจัดท าต้นแบบ ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยกระบวนการออกแบบและจัดท าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความ
แม่นย าสูง ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกซ่ึงไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน 

   (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาทิ ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม ออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
สวมใส่ อุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่ าและต่อยอดด้านชุดค าสั่ง 

   (๓) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ อาทิ จัดระเบียบและ
ส่งเสริมความหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟ้ืนฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
ส่งเสริมศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ 
    (๔) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ น าเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูงที่มีการใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธ์พืช สัตว์มีการ
จัดการที่ดี พืชสวนที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง 
    (๕) แปรรูปอาหาร อาทิ การเพ่ิมมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับด้านความ
ปลอดภัยอาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ผลิตอาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก 

 ๒) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  อุตสาหกรรม ที่ต้องเร่งส่งเสริมพัฒนา
เพราะตลาดมีความต้องการ ดังนี้ 

   1) หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์ที่เชียวชาญเฉพาะด้าน หุ่นยนต์ที่ใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ หุ่นยนต์ที่ในกระบวนการผลิต/ฉีดพลาสติก หุ่นยนต์ที่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) โลจิสติกส์และการบิน อาทิ กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง ศูนย์
รวมกิจการ โลจิสติกส์ที่ทันสมัย การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนอวกาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่
ต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ สถาบันการศึกษาและอบรมทางด้านการบิน 
   3) การแพทย์ครบวงจร อาทิ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพ่ือติดตาม ศึกษา วินิจฉัย 
และรักษา ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือวินิจฉัยและติดตามระยะไกล ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบและชีววัตถุ
คล้ายคลึง 
   4) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2 และอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพครบวงจร 
   5) ดิจิตัล อาทิ  E-Commerce ,Digital Content ,Data Center ,Cloud Computing, 
Embedded Software, Enterprise Software, Cyber Security, Internet of Things, Enable Smart City, Creative 
Media and Animation 
 3.1.4 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่          12 
กันยายน 2559 ได้แก่ การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
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สนับสนุนการศึกษา ให้ภาคส่วนต่างๆรวมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน พัฒนา
ระบบผลิตและพัฒนาครู ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
มรดกวัฒนธรรม สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดท า
ข้อเสนอเพ่ือการน าปฏิรูปการศึกษาของไทยระยะเร่งด่วน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ
ก าหนดแนวทาง ได้แก่ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพในระดับสากลตรงตามความต้องการ
สถานประกอบการ สอดคล้องข้อตกลงอาเซียน ปรับได้ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เรียนมีทางเลือกทาง
การศึกษามากขึ้นทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญเพ่ือการเข้าสู่อาชีพตามความถนัด ผู้เรียนที่มีรายได้น้อยได้รับการ
สนับสนุน การมีรายได้ระหว่างเรียน ลดความเหลื่อมล้ าลดช่องว่างและผู้ปกครองมีค่านิยม และเชื่อมั่น
อาชีวศึกษาภายใน 15 ปี เสนอให้มีการจัดระบบการเรียนต่อยอดอาชีพจัดอาชีวศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
เชื่อมโยงอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา ในระบบ  และนอกระบบ มีระบบสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  และการแก้ปัญหาจบอาชีวศึกษาไม่เข้าสู่ตลาดอาชีพจัดระบบการจ้างงาน  
ค่าตอบแทน  เส้นทางอาชีพ  จัดระบบเทียบโอนความรู้เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ  มีรูปแบบหลากหลาย  รวมทั้ง  การเพ่ิมพูนสมรรถนะแรงงาน  และเพ่ิมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3.1.5  นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  (ซุปเปอร์บอร์ด)  ก าหนด
แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  นักเรียนที่จบประถมศึกษาชั้นปีที่  1  ต้องอ่านออก  เขียนได้  และต้องมีการ
ประเมินที่เป็นรูปธรรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพ่ือการ
วางแผนอาชีพในอนาคตเชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติในระดับอุดมศึกษาให้เน้นการวิจัยเพ่ือเชื่อมต่องานวิจัยกับภาคเอกชน  ให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศต้นทางคุ้นชินกับเจ้าของภาษา  ผลิตครูที่มีความเข้มข้น  อาทิ  คุรุ ทายาท  
ที่มีความสามารถตอบรับการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง 
  3.1.6  แผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี  2559-2563  (The  ASEAN  Work  Plan  on  
Education  Year  2016-2020 )    ก าหนดประเด็นส าคัญด้ านการศึกษา  ( Key  Elements  on  
Education)  ได้แก่การสงเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้
พ้ืนเมืองยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค  ส่งเสริมการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับ
มหาวิทยาลัยและการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.1.7  นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  4  ตุลาคม   2559  เห็นชอบหลักการโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  (ปี  พ.ศ.  2560-2563  )  และแนวทางการด าเนินงาน
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ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สศช.)  ได้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  จัดท าโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยม  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไข  ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (คปต.)  มีมติเห็นชอบหลักการ  กรอบแนวคิด  และแนวทางการพัฒนาดังกล่าวแล้ว  โดยการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  3  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส 
  3.1.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา    วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลาง
การค้า อุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว เมืองสี เขียว ประชาชนมีคุณภาพ สู่อาเซียน” ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
จังหวัดสงขลามีศักยภาพในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาค การเกษตร
และการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนด้านต่าง ๆ และ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งพลังงาน สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ทั้งภายใน กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้เศรษฐกิจของ จังหวัด
สงขลา ยังเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และใน 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย ดังนั้น จุดเน้น การ
พัฒนาจังหวัดสงขลา คือ การพัฒนาให้ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Growth & 
Competitiveness) จะส่งผลให้เกิดกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มและ ต่าง
กลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกัน (Inclusive Growth) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดนั้น มิได้มุ่งหมายเพียง เพ่ือ
ความเจริญทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ยังค านึงถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน 
และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) รวมถึง การพัฒนาคนในด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
และความมีวินัย เพ่ือให้คนมีความรู้ความสามารถ อันจะน าไปสู่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ที่มีคุณภาพ 
(Government Efficiency) และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเซียน  โดยมี  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3.1.9  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560-2579  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ

คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา  คือ  “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มี
คุณธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีวศึกษาไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้อง

กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมในด้านการ
อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1.10  แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  

ปี  (พ.ศ.  2560 – 2579)  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 3.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ 
  3.2.1  จากผลการส ารวจเ พ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (มีนาคม  2559)  โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  
(Japan  International  Cooperation  Agency  :   JICA)  ประจ าประเทศไทย  พบประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 
   1)  อุปสงค์และอุปทานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของการศึกษาสายอาชีพที่ไม่
สอดคล้องกัน 
   2)  คุณภาพการอาชีวศึกษา  สถานประกอบการมีความคาดหวังในด้านความสามารถของ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาสูงกว่าคุณภาพที่ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่มีอยู่จริง  ในด้านทักษะ  ได้แก่ภาษา  คอมพิวเตอร์เลขและ
การค านวณ  การสื่อสาร  การจัดการ  ความเป็นมืออาชีพ  และในด้านความรู้  ได้แก่  กฎหมายและระเบียบ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ธุรกิจ  ความรู้เกี่ยวกับองค์กร  และความรู้ทางวิชาชีพ  อีกทั้งคุณภาพและมาตรฐาน
สถานศึกษาบางส่วนยังมีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาใหญ่ – กลาง –เล็ก  และอาชีวะรัฐ-เอกชน 
   3)  ความไม่พร้อมด้านกายภาพ  ได้แก่  อาคารสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ซึ่งระบบ
งบประมาณประจ าปีปกติไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาได้ 
   4)  แนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลงซึ่งเป็นผลจากอัตราการเกิดและค่านิยมการ
เรียนสายอาชีพแต่ความต้องการก าลังคนระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่นักเรียนเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา
แล้วยังพบว่ามีอัตราการออกกลางคันสูง  นักศึกษายังขาดการได้รับค าแนะน าเรื่องอาชีพหลังจากขบ
อาชีวศึกษา  ข้อจ ากัดในด้านอายุของผู้ส าเร็จหลักสูตรดังกล่าวศึกษาต่อในระดับ  ปวส.  หรือในสาขาอ่ืน  ๆ  
บางส่วนไม่กลับเข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 
   5) คุณภาพของครูผู้สอนไม่สามารถปรับคุณภาพการเรียนการสอนและฝึกทักษะ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งปัญหาจาการสรรหา  คัดเลือก  บุคลากรเพ่ือท าหน้าที่สอน  
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การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  ความขาดแคลนครู  และการเข้าออกจากอาชีพครูของครูจ้างสอน  และข้อจ ากัด
ด้านใบอนุญาตประกอบอาชีพครู  ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งผู้มีความรู้  ความช านาญ  เฉพาะอาชีพ  มา
เป็นครู 
  นอกจากนี้  ได้มีการศึกษาความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม  (มีนาคม  
2560)  ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยโดย  JICA  พบวา  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความ
ต้องการวิศวกร  และช่างเทคนิคที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกล  และแมคคาทรอ
นิกส์  และเห็นว่าร้อยละ   52  เห็นว่าช่างเทคนิคและวิศวกรขาดองค์ความรู้เพ่ือการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงมีประเด็นส าคัญต่อการจัดอาชีวศึกษาและคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกัน  ได้แก่ 

1) ประเทศไทยขาดแคลนช่างเทคนิคที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม  ทักษะด้าน               
การซ่อมบ ารุง  ความสามารถท่ีจะมีหลายทักษะ  ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ได ้

2) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต  โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และขาดองค์ความรู้ข้ามสาขา
เพ่ือจัดการผลิตทั้งกระบวนการ  ท าให้ต้องมีวิศวกรเฉพาะด้านจ านวนหลายคนในสายการผลิต 

3) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที่ปฏิบัติงานในระดับกลาง  และระดับอาวุโส  
เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีการท างานที่ต่อเนื่อง  และไม่เข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม  โดยเข้าสู่สาย
งานอ่ืน ๆ   

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะ  จ านวน  5  ประเด็น  ได้แก่ 
1)  สถานศึกษาที่มีความเป็นเฉพาะทางในการผลิตช่างเทคนิค  และนักเทคโนโลยี

ระดับพรีเมียมด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง  5  ปี  (ปวช. และ ปวส.)  โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  ครู 

2) ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือกับภาค
ประกอบการตาแนวทาง  Constructionism   โดยการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร  
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3) พัฒนาและจัดให้มี  Career  Development  Center  (CDC)  ในสถานศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพ่ือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และการ
ด าเนินการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4) พัฒนาหลักสูตรและผลิตครูอาชีวศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูประจ าการ 
5) พัฒนาหลักสูตร  MONOZUKURI   เพ่ือผลิตช่างเทคนิคและวิศวกรในระดับปริญญา

โทด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและการผลิตด้วยเหตุผล  ความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้นในการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดรับกับความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ  20  
ปี (พ.ศ.  2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา   
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นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  (ซุปเปอร์บอร์ด)   แผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี  
2559-2563 นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560-2579   แผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  4.0  อันเป็นกลไกลเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศ  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จึงได้มีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (จังหวัด
สงขลา) 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  พัฒนาศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ฯ จังหวัดสงขลา  
4.2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาจังหวัด

สงขลา   
4.3  เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการ

ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  

พหุวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5  ส่งเสริมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน

รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4.6  เพ่ิมขีดความสามารถ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ  
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

5.2  เครือข่ายสถานศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัด
สงขลา จ านวน 23 สถานศึกษา  

5.3  เครือข่าย หน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
สงขลา 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา
จังหวัดสงขลา   

6.2  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
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6.3  ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  พหุวัฒนธรรม  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.4  ได้รับความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน
รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

6.5  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความสามารถ รองรับ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
อุดหนุน 

งปม. 
ศูนย์ประสานงานฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    3. สถานศึกษา  23 สถานศึกษา  
ในจังหวัดสงขลา 

  300,000 10,000 

ขออนุมัติโครงการ  /    4. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ใน
จังหวัดสงขลา 

    

ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /    13. สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดสงขลา 

    
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /        
ประชุมการด าเนินงาน  /          
ค้นหาข้อมูล ตดิต่อประสานงาน /         
จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ  /         
จัดซื้อ จัดจ้าง  /         
ประสานงานการด าเนินงานศูนย์ประสานงาน กับ
สถานศึกษา  เพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ 

/         

สรุปรายงานความก้าวหน้า / / / /      
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 

/ / / /      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป    /      
รวมเงิน   300,000 10,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 310,000.- 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  กลุ่มแรงงานในจังหวัดสงขลา 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  อาคารอเนกประสงค์  2  ชั้น   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)     
ศูนย์หลักของจังหวัดสงขลา  โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา   

จ านวน    1  ศูนย์ 

เชิงคุณภาพ เครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
ศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  

จ านวน  23    แห่ง 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 เปิดศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัด
สงขลา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาฯ 

ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 

273,160.-
25,000.- 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  310,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  310,000.- 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ( 2 คน X  10,340 บาท X 12  เดือน ) 248,160.- 
- จัดท ารูปเล่ม 30 เล่ม x 150 บาท 4,500.- 
- อ่ืน ๆ    57,340.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความก้าวหน้า   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  จัดท าข้อมูลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) 
จังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก / นายพิศาล  นิยมยาตรา / นางสาวอินทิรา   ไกรเพชร /  
นางสาวอรปวีณ์   ศรีชู / นางสาวนนทิชา  อนันตกุล / นายธนิสร  บัวฝ้าย        
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9783835 

   E-mail: bell-nutticha@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพ
ของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มีเหตุผลและ
มีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ 
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดท าข้อมูลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ 
(อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลาให้สมบูรณ์ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
4.2  เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศกับครู  บุคลากร  นักเรียน  สถานศึกษา หน่วยงาน

รัฐและเอกชน สถานประกอบการและผู้ที่ให้ความสนใจ 
 4.3  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ 
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  วารสารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัด
สงขลา จ านวน 400 ชุด 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าว
ไทย) จังหวัดสงขลา 

6.2  ครู  บุคลากร  นักเรียน  สถานศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชน สถานประกอบการและผู้ที่ให้
ความสนใจได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ประสานงานฯ 
 6.3  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา มี
ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
อุดหนุน 

งปม. 
ศูนย์ประสานงานฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    5. ครู บุคลากร หน่วยงานรัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ 

6. วารสารศูนย์ประสานงานฯ 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 200 
ชุด 

    
ขออนุมัติโครงการ  /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /        

ประชุมการด าเนินงาน  /          
ค้นหาข้อมูล ตดิต่อประสานงาน /         
จัดเตรียมข้อมลูพื้นฐานของศูนย์ประสานงานฯ  /         
จัดซื้อ จัดจ้าง  /         
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล / /        
สรุปรายงานความก้าวหน้า / / / /      
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 

/ / / /      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป    /      
รวมเงิน    10,000.- 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.- 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู บุคลากร หน่วยงานรัฐและเอกชน สถานประกอบการและผู้ที่สนใจข้อมูล 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัด
สงขลา โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ครู บุคลากร หน่วยงานรัฐและเอกชน สถานประกอบการได้รับข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ วารสารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  
 

จ านวน 300 ชุด 

เชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) 
 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 
 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
 

10,000.- 
 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  13,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  10,000.- 
- ค่าจัดท าวารสารศูนย์ประสานงานฯ 30 บาท x 150 ชุด x 2 ครั้ง  9,000.- 
- อ่ืน ๆ  1,000.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความก้าวหน้า   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ   
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
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 โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :          แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน                                                                                                      . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครู ช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุก   
ช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้



226 
 

 

ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
 โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าคิด  กล้าท า  กล้า
แสดงออก  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
4.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก  12  ประการ   
4.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
4.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.5  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
4.6  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
4.7  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  ในการเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ  เข้าประกวดการแข่งขัน 
     ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา  2561  และเป็นตัวแทน  อศจ.  สงขลา  เข้าประกวดใน 
     ระดับภาค  ชาติ  ตามล าดับ 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีภาวะความเป็นผู้น า   

     และเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาสู่ระดับภาค  และชาติ  ต่อไป 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
6.2  นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักค่านิยม  12  ประการ   
6.3  นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
6.4  นักเรียน นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6.5  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
6.6  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
6.7  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในการเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ  เข้าประกวดการ
แข่งขัน 
      ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา  2561  และเป็นตัวแทน  อศจ.  สงขลา  เข้าประกวดใน 
      ระดับภาค  ชาติ  ตามล าดับ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด  30,240   

2.  ขออนุมัติโครงการ /    /แข่งขัน   ระดับ อศจ.      

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /    จ านวน  14  รายการ  65  คน     

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /    ระดับภาค  จ านวน  1  รายการ       

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /    2  คน  และระดับชาติ     

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /         

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ /         

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /         

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม ความพร้อม /         

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /         

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด /         

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /        

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /        

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  /        

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ  /        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 /        

  งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,240 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมประกวด / แข่งขัน  ดังนี้ 
   8.1  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ชาย  หญิง 

   8.2  การประกวดร้องเพลงไทยสากล  (สตริง)  ชาย  หญิง 

   8.3  การประกวดร้องเพลงสากล  ชาย  หญิง 

   8.4  การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์  R 

   8.5  การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์  R 

   8.6  การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   
         (English  Public  Speaking  Contest) 
8.7  การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  (Demonstration  Contest) 
8.8  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
8.9  การประกวดรักการอ่านภาษาไทย 
8.10  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
8.11  การประกวดดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว 
8.12  การประกวดมารยาทไทย 
8.13  การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
8.14  การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ  STEM 

 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

  ระดับภาคใต้   จังหวัดสตูล 

  ระดับชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อม่ันในตนเองในทางที่ถูกต้อง 
10.2  นักเรียน นักศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักค่านิยม  12  ประการ   
10.3  นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
10.4  นักเรียน นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
10.5  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
10.6  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ในหมู่คณะ 
10.7  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในการเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ  เข้าประกวดการ
แข่งขัน ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา  2561  และเป็นตัวแทน  อศจ.  สงขลา  เข้าประกวด
ในระดับภาค  ชาติ  ตามล าดับ 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ส่งนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมประกวด / แข่งขัน 14  ประเภท 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  กล้าแสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
และมีภาวะความเป็นผู้น า  และเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลาสู่ระดับภาค  และชาติ  ต่อไป 

14  ประเภท 

65  คนเข้าร่วมแข่งขัน 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562 6  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ  อศจ.  17,560  
 ระดับ  ภาค  5,400  

 ระดับ  ชาติ  7,280 30,240 
 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   30,240 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ระดับ  อศจ.   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ  63 คน x 120 บาท x 1 วัน 12,560 
       ค่าวัสด ุ   
          -  แข่งขันพูดสาธิตภาษาอังกฤษ  2,000 
          -  การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการ  STEM 

 3,000 

ระดับภาค   
      ค่าใช้สอย   
         -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ     5,400 
ระดับชาติ   
      ค่าใช้สอย   
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ ชาติ  7,280 

 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ   แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :          พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข                                                         . 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครู ช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง       
และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุก  
ช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
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ชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียน
คิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โ ดย
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี  คนเก่ง  และมีความสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน กล้าคิด  
กล้าท า  กล้าแสดงออก  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    ชมรมช่างยนต์  3  โครงการ  33,600     

2.  ขออนุมัติโครงการ /    ชมรมช่างเชื่อมฯ  3  โครงการ     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /    ชมรมช่างไฟฟ้าฯ  3  โครงการ     

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /    ชมรมช่างอิเล็กฯ  3  โครงการ     

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /    ชมรมช่างก่อสร้าง  3  โครงการ     

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /    ชมรมยางฯ  3  โครงการ     

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ /    ชมรมการบัญชี  3  โครงการ     

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /    ชมรมคอมฯ  3  โครงการ     

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม /    องค์การฯ  5  โครงการ     

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /         

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด / / / /      

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    /      

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /      

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /      

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ    /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /      

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 33,600   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 1.  องค์การนักวิชาชีพฯ  5  โครงการ งบประมาณ    18,550  บาท  

 2.  ชมรมวิชาชีพช่างยนต์  3  โครงการ งบประมาณ 3,350  บาท 
 3.  ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมฯ 3  โครงการ งบประมาณ 1,350  บาท 

 4.  ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าฯ 3  โครงการ งบประมาณ 2,150  บาท 
 5.  ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กฯ 3  โครงการ งบประมาณ 1,350  บาท 

 6.  ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 3  โครงการ งบประมาณ   750  บาท 

 7.  ชมรมวิชาชีพยางฯ  3  โครงการ งบประมาณ 1,000  บาท 

 8.  ชมรมวิชาชีพการบัญชี  3  โครงการ งบประมาณ 2,500  บาท 
 9.  ชมรมวิชาชีพคอมฯ  3  โครงการ งบประมาณ 2,600  บาท 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 
          10.2  นักเรียน นักศึกษา  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

10.3  นักเรียน นักศึกษา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ โครงการแผนพัฒนาคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 

2  เป้าหมาย  10  แผนโครงการ 

29  โครงการ 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

8  ชมรมวิชาชีพ 

1,033  คน 
เชิงเวลา ตุลาคม  2561  -  สิงหาคม  2562   11  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย  33,600  บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  33,600  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ไวนิล  3,600  บาท 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ  30,000  
บาท 

 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561 – สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :                  แข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีการศึกษา  2562                       
                     “ทุ่งพันตันเกมส์”  ครั้งที่  21                                                                   
   ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครู ช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                            
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                           
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                      .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ   สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
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พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียน
คิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โ ดย
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติด  “ทุ่งพันต้นเกมส์”  ครั้งที่  21  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางด้านกีฬา  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด   

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
4.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ  
      รู้อภัย 
4.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

4.6  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

นักเรียน นักศึกษา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  และสังคม 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
6.2 นักเรียน นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
6.3 นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
6.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ  
    รู้อภัย 
6.5 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
6.6  มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  60,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ /    750  คน     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ   /       

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน   /       

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ   /       

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /       

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม ความพร้อม   /       

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /       

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด   /       

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ   /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

  /       

รวมเงิน  60,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 60,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการ   750  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
10.2  นักเรียน นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
10.3 นักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา 
10.4 นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ  
   รู้อภัย 
10.5 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
10.6  มีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ 750  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ  และสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

675  คน 

เชิงเวลา กรกฎาคม  -  สิงหาคม  2562 2  วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย  60,000บาท 
 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  60,000   บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ไวนิล 2 x 4 เมตร x 150  บาท x 2 แผ่น 2,400  บาท 
- รางวัลประกวดกองเชียร์ 1,000  /  800  /  500 2,300  บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ เหรียญรางวัล 500 เหรียญ x 30 
บาท 

15,000  
บาท 

 ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด 500  บาท 

 ค่าน้ าแข็ง  10  กระสอบ  ๆ  ละ  50  
บาท 

500  บาท 

 น้ าดื่มถ้วยเล็ก  10  ลัง  ๆ  ละ  100  
บาท 

100  บาท 

 ค่าน้ าดื่มกรรมการ  ขนาด  60 ml.  
10  โหล  ๆ  50  บาท 

1,500  บาท 

 รางวัลแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  4  
ประเภท 

3  ล าดับ  ๆ  ละ  300  บาท 

3,600  บาท 

 วัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับจัดการแข่งขัน 27,100  
บาท 

 เปลสนาม  จ านวน  2  อัน 7,000  บาท 

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  มิถุนายน  -  สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :          แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์                                                                                                    
. 

        ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  คศ.  2  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                       
.   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .    
                                                                      
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ    
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
 โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเพ่ือป้องกันไม่ให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด  
ตลอดจนเป็นการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  ที่ดีสร้างความรัก  ความสามัคคีให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  นักเรียน นักศึกษา  และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์  ระดับภาค  ระดับชาติ  ตามล าดับ  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ขึ้น  

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะน ามาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
      และป้องกันยาเสพติด 
4.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิตและ 
     ห่างไกลยาเสพติด 
4.4  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  ในหมู่คณะให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 

4.5  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
      ระดับภาคและระชาติต่อไป 

 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      และห่างไกลยาเสพติด 
5.2  เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาระดับ  ระดับภาคและระดับชาติ 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพท่ีดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะน ามาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
      และป้องกันยาเสพติด 
6.2  นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติท่ีดีในการด ารงชีวิตและห่างไกล 
      ยาเสพติด 
6.3  เกิดความสามัคคี  ในหมู่คณะให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 

  6.4  มีนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    กีฬาส่งเข้าร่วมแข่งขัน  80,000     
2.  ขออนุมัติโครงการ /    1.  กีฬาฟุตซอล    15  คน     
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ   /  2.  กีฬาวอลเลย์บอล หญิง 12  คน       
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /  3.  กีฬาวอลเลย์บอล ชาย  12 คน     
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /  4.  กีฬาเซปักตะกร้อ  ชาย 5  คน     
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน   /  5.  กีฬาเซปักตะกร้อ  หญิง  5  คน     
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ   /  6.  กีฬาบาสเกต็บอล ชาย  7  คน     
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ   /  7.  กีฬาบาสเกต็บอล  หญิง 7  คน     
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม ความพร้อม   /  8.  กีฬาฟุตบอล  22  คน     
10. จดัซื้อ  จัดจ้าง   /  9.  กีฬาเปตอง  6  คน     
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด   /  10.  กีฬามวย  5  คน     
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ   /  11.  กรฑีา  10  คน     
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ   /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปตี่อไป 

  /       

รวมเงิน  80,000     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 80,000   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  11  ประเภท 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  สนามกีฬาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

  สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพที่ดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  อันจะน ามาซึ่งพลังในการต่อต้าน 
       และป้องกันยาเสพติด 
10.2  นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิตและห่างไกล 
        ยาเสพติด 
10.3  เกิดความสามัคคี  ในหมู่คณะให้กับองค์กรระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา 

10.4  มีนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค        
       และระดับชาติ 

 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ประเภทกีฬาส่งเข้าแข่งขัน   11  ประเภท 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพท่ีดี  ทั้งร่างกายและจิตใจ  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
2. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาระดับ  
ระดับภาคและระดับชาติ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน  -  กันยายน  2562 5  วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย  80,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   80,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ   
อศจ. 

 

วอลเลย์ ญ  12 คน x2วันx 120  บาท 

ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 
วอลเลย์ ช.  12 คน x2วันx 120  บาท 

ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 

ฟุตบอล  22 คน x3วันx120บาท 

ครูควบคุม 1 คน x3 วัน x 120 บาท 

ตะกร้อ ญ 5 คน x1 วันx240 บาท 

ครูควบคุม 1 คน x1 วัน x 240 บาท 

ตะกร้อ  ช. 5 คน x 1 วัน x 240 บาท 

ครูควบคุม 1 คน x1 วัน x 240 บาท 

วิ่ง 10 คน x 1 วัน x 120 บาท 

ครูควบคุม 2 คน x1 วัน x 120 บาท 

บาส  ช. 10 คน x 1 วัน x 120 วัน 

ครูควบคุม 1 คน x1 วัน x 120 บาท 

บาส  ญ. 10 คน x 1 วัน x 120  บาท 

ครูควบคุม 1 คน x1 วัน x 120 บาท 

ฟุตซอล  15 คน x 2 วัน x120 บาท 

เปตอง 4 คน x 2 วัน x 120 บาท 

ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 
มวย 3 คน x 1 วัน x 120  บาท 

ครูควบคุม 1 คน x2 วัน x 120 บาท 

26,880 
2,880 

240 

2,880 

240 

7,920 

360 

1,200 

240 

1,200 

240 

1,200 

240 
1,200 
120 
1,200 
120 
3,600 
960 
240 
360 
240 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ  
ระดับ   ภาค 

 10,000 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ  
ระดับ   ชาติ 

 18,820 

- ไวนิล 1 x 2 เมตร  x150  บาท 300 

      ค่าวัสด ุ   

- เสื้อกีฬา  ระดับ  อศจ.   128 คน x 150  บาท 19,200 
- เสื้อกีฬา  ระดับ  ภาค 16  คน x 150  บาท 2,400 
- เสื้อกีฬา  ระดับ  ชาติ  2,400 

 

หมายเหตุ    ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
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วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มิถุนายน  -  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :           ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา                                              . 
   ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                    . 
    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                 .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077                          โทรสาร      074  -  536077                                      
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่     081 – 5987219                                                                             
. 
   E- mail :              suwit@chanatc.ac.th                                                                        .                                                                         
                                                 
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียน
คิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โ ดย
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ขึ้น  โดยร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ  และบริษัท  พิธานพาณิชย์  จ ากัด   เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชน
ในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับข่ี    การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับข่ี ยานพาหนะและ
สร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือ เยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของ
การป้องกันอุบติเหตุจราจรต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ืออบรมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร 

มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้และเห็นประโยชน์ของการสวมหมวก

กันน๊อค 
4.3  เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุ

จราจร 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับข่ี

รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.  อบรมกฎหมายจราจร  และการใช้รถ ใช้ถนน  การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง 
2.  ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  พัฒนาศาสนาสถาน  หรือสถานที่ท่องเที่ยว 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
  6.1  นักเรียน นักศึกษา   เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร  
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                 มารยาทในการขับขี่ 
6.2  นักเรียน นักศึกษา  รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ  
6.3  มีแกนน านักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม อุบัติเหตุจราจร 
6.4  นักเรียน นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยว 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  60  คน  
 

2,000  
2.  ขออนุมัติโครงการ /         
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ   

 
/      

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   
 

/      
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   

 
/      

6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน   
 

/      
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ   

 
/      

8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ   
 

/      
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม   

 
/      

10. จดัซื้อ  จัดจ้าง   
 

/      
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด   

 
/      

12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ   
 

/      
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   

 
/      

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   
 

/      
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ   

 
/      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปตี่อไป 

  
 

/      

รวมเงิน  
 

2,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  
  นักเรียน นักศึกษา     จ านวน  60  คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 2.  วัด และ/หรือ  มัสยิด , สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
      อย่างถูกหลักการขับข่ีปลอดภัย  ถูกกฎจราจร 
10.2  นักเรียน นักศึกษา  มีโอกาสน าความรู้เข้าสอบเพ่ือรับใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์จาก 
       กรมการขนส่งทางบก 
10.3  ปัญหาอุบัติเหตุจราจรลดน้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 
10.4  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้การป้องกันอุบัติเหตุในวิทยาลัยฯ  และสามารถปฏิบัติ 
       ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ทั่วไป  60  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ

กฎหมายจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

60  คน 

เชิงเวลา มิถุนายน  -  สิงหาคม  2562 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000  บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากร  4  คน  2,000  บาท 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  ตุลาคม – สิงหาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :              จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา                                                                                           . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสมจิตร   รัสวรรณโณ                                                                   . 
    ต าแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู                                                                                      .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077 - 8                          โทรสาร      074  -  536077 – 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 – 4360362                                                                          
. 
   E- mail :      -                                                                                                           .   
                                                                       
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 การพัฒนาสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน นักศึกษา  ในวัยเรียน  ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ  การพัฒนา
การศึกษาของชาติ  และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจ าเป็นต้องมีวัสดุ  อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ
ส าหรับการฝึกฝนในแต่ละกิจกรรม  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีม
โรงเรียน 
     4.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
    4.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 1.  ลูกฟุตซอล   จ านวน  2  ลูก  ๆ  ละ  800  บาท  เป็นเงิน  1,600  บาท 50 
 2.  ลูกตะกร้อ   จ านวน  2  ลูก ๆ  ละ  500  บาท  เป็นเงิน  1,000  บาท400   
 3.  ลูกฟุตบอล   จ านวน  2  ลูก  ๆ  ละ  780  บาท  เป็นเงิน  1,560  บาท70 
 4.  ลูกบาสเก็ตบอล  จ านวน  2  ลูก  ๆ  ละ  590  บาท  เป็นเงิน  1,180  บาท 
 5.  ลูกวอลเลย์บอล  จ านวน  2  ลูก  ๆ  ละ  700  บาท  เป็นเงิน  1,400  บาท  
 6.  เปตอง   จ านวน  1  ชุด  ๆ  ละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  2,300  บาท 
 7.  ลูกตาข่ายบาสเก็ตบอล จ านวน  1  ชุด  ๆ  ละ  350  บาท  เป็นเงิน  350  บาท 
 8.  สูบลม   จ านวน 1  อัน  ๆ  ละ  610  บาท  เป็นเงิน  610  บาท
 350   
  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
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 6.1 นักเรียน  นักศึกษา  มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีมโรงเรียน 
     6.2 นักเรียน  นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
    6.3 นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ  /   ลูกวอลเลย์บอล  10,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ  /   ลูกบาสเก็ตบอล     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /   ลูกตะกร้อ     

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /   ลูกฟุตซอล     

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /   ลูกฟุตบอล     

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /   ลูกเปตอง     

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /   สูบลม     

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /   ตาข่ายบาสเก็ตบอล     

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม  /        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  /        

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  /        

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /        

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /        

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  /        

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ  /        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 / 
 

      

รวมเงิน  10,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1 นักเรียน  นักศึกษา  มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการเรียน และการฝึกซ้อมกีฬาทีมโรงเรียน 
     10.2 นักเรียน  นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนกีฬา 
    10.3 นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเล่นกีฬา 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ วัสดุกีฬา   7  รายการ 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ได้เพ่ิมพูนทักษะทางด้านกีฬา  มี
ความสนุกสนาน  และมีความสุขในการเล่นกีฬา 

750  คน 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน  2562 5  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุกีฬา 10,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :     10,000   บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุกีฬา 1.  ลูกฟุตซอล 2 ลูก  ๆ ละ 800 บาท  
2.  ลูกตะกร้อ 2 ลูก ๆ ละ 500 บาท 
3.  ลูกฟุตบอล 2 ลูก ๆ ละ 780 บาท 
4.  ลูกบาสฯ 2 ลูก ๆ ละ 590 บาท 
5.  ลูกวอลเลย์ฯ 2 ลูก ๆ ละ 700 บาท 
6. เปตอง 1 ชุด ๆ ละ 2,300 บาท 
7. ตาข่ายบาส 1 ชุด ๆ ละ 340 บาท 
8. สูบลม      

1,600.- 
1,000.- 
1,560.- 
1,180.- 
1,400.- 
2,300.- 
340.- 
610.- 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :      สังเกตการณ์ 
เครื่องมือ :           รายงานสรปุผล 
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน   2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :            Big  cleaning  day                                                                         . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                 .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              . 
                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้
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ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  
โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ  Big  cleaning  day  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยอาศัยความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  

และน าหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
4.2  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา   
4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และการท างานให้แก่

บุคลากรทุกระดับ 
4.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.5 เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานและการประกันคุณภาพ 
4.6 เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

1. บรรยากาศการท างานดี  จิตใจแจ่มใส 
2. ท างานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  และน าหลัก 5 ส ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
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6.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนา   
6.3 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และการ

ท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
6.4 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
6.5  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรสามารถน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน

และการประกันคุณภาพ 
6.6 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  750  คน  10,000   

2.  ขออนุมัติโครงการ /    บุคลากร  95  คน     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /         

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /         

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน /         

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ /         

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /         

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม /         

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง /         

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด /         

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ /         

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /         

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ /         

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ /         

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

  /       

รวมเงิน  10,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  แผนกวิชาเรียน  อาคารเรียน  ห้องเรียน  และพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  ส านักงานวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    มีความเข้าใจ  และน าหลัก 5 ส ไป 
        ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
10.2   นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนา   
10.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน  และ

การ 
 ท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

10.4  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

10.5  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรสามารถน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินงาน  
 และการประกันคุณภาพ 

10.6  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฯ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

750  คน 

95   คน 

เชิงคุณภาพ 1. บรรยากาศการท างานดี  จิตใจแจ่มใส 
2. ท างานสะดวก  รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

เชิงเวลา ธันวาคม  2561 

กรกฎาคม  2562 

สิงหาคม  2562 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าไวนิล  และค่าวัสดุ 10,000 
 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  10,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ - - 

- ค่าตอบแทนวิทยากร - - 

- ฯลฯ - - 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล 2 x 3 เมตร x 150  บาท 900  บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ    
- ไม้กวาดก้านมะพร้าว 36 ด้าม  ๆ  ละ  55  บาท 1,980  บาท 
- น้ ายาล้างห้องน้ า 10  ขวด  ๆ  ละ  50  บาท 500  บาท 
- แปรงถูพ้ืนด้ามจับยาว 10  ด้าม  ๆ  ละ  95  บาท 950  บาท 
- แปรงถูห้องน้ า ด้ามจับสั้น 10  ด้าม  ๆ  ละ  45  บาท 450  บาท 
- ไม้ถูพ้ืน 10  ด้าม  ๆ  ละ  150  บาท 1,500  บาท 
- น้ ายาถูพ้ืน 10  ขวด  ๆ  ละ  150  บาท 1,500  บาท 
- ไม้กวาดพลาสติก 6  ด้าม  ๆ  ละ  170  บาท 1,020  บาท 
- ถุงด า 20  แพ็ค  ๆ  ละ  60  บาท 1,200  บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :        ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ าปีการศึกษา  .             
2   2561                                                                                                                

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครู  ช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                               .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง             
และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ 
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บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   ประจ าปีการศึกษา  2561  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   พัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา  ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนดี   คนเก่ง  ท าประโยชน์ต่อสังคมและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข  เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนดี  และมีความสุข  โดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มี 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ห่างไกลยาเสพติดและ    
 มีส านึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์และวิถีประชาธิปไตย 

4.2  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนเก่ง  และมีความสุข  โดยการพัฒนาทักษะฝีมือทางด้าน 
 วิชาชีพให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้    
บริการ สังคม  พัฒนาความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4.3  เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น า  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพในอนาคตของ
นักเรียน  นักศึกษา 
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5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

นักศึกษาเป็นคนดี  และมีความสุข  โดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ห่างไกลยาเสพติดและมีส านึกในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์และวิถีประชาธิปไตย 

1.  ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับสถานศึกษา  ณ  หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

2.  ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับอาชีวศึกษาจั งหวัดสงขลา                       
ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

3.  ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับภาคใต้   ณ  จังหวัดสตูล  
4.  ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนดี  และมีความสุข  โดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ห่างไกลยาเสพติดและมีส านึกในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์และวิถีประชาธิปไตย 

6.2 นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนเก่ง  และมีความสุข  โดยการพัฒนาทักษะฝีมือทางด้านวิชาชีพให้ได้
มาตรฐาน  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้  บริการสังคม  
พัฒนาความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

6.3 นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็นผู้น า  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพใน
อนาคตของนักเรียน  นักศึกษา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  50,000     

2.  ขออนุมัติโครงการ /    ระดับ  สถานศึกษา 750 คน     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /   ระดับ  อศจ.  นักเรียน  20  คน     

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /    ครู  จ านวน  3  คน     

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /   ระดับ  ภาค   นักเรียน  7  คน     

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /   ครู  จ านวน  3  คน     

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /   ระดับ  ชาติ   นักเรียน  7  คน     

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /   ครู  จ านวน  3  คน     

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม  /        

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  /        

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  / / /      

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  / / /      

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  / / /      

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  / / /      

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ  / / /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 / / /      

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 ระดับสถานศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จ านวน  750  คน 

 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ   ระดับ  อศจ.  20  คน  

       ระดับ  ภาค   7  คน 

       ระดับ  ชาติ   5  คน 
 ครูที่ปรึกษาองค์การฯ      1  คน 

 หัวหน้างานกิจกรรมฯ      1  คน  

  
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 1.  ระดับสถานศึกษา  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 2.  ระดับ  อศจ.   ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

 3.  ระดับ  ภาค   ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล 

 4.  ระดับ  ชาต ิ   ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนดี  และมีความสุข  โดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มีความ
รับผิดชอบ  
 ต่อสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ห่างไกลยาเสพติดและมีส านึกใน  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์และวิถีประชาธิปไตย 

10.2  นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนเก่ง  และมีความสุข  โดยการพัฒนาทักษะฝีมือทางด้านวิชาชีพให้
ได ้
 มาตรฐาน  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้  บริการสังคม   

        พัฒนาความรู้  ความสามารถทางวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
10.3  นักเรียน นักศึกษา  มีภาวะความเป็นผู้น า  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบ

อาชีพ 
 ในอนาคตของนักเรียน  นักศึกษา 
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11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ  ระดับ  อศจ. 
750  คน 

20  คน 

 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ  ระดับ  ภาค 5  คน 

 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ  ระดับ  ชาติ 3  คน 

 ครูที่ปรึกษาองค์การฯ 1  คน 
 หัวหน้างานกิจกรรมฯ , รองฯ  ฝ่ายพัฒนาฯ 2  คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาเป็นคนดี  และมีความสุข  โดยการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  ห่างไกลยาเสพติดและ
มีส านึกในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์
และวิถีประชาธิปไตย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562 6  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ,  ค่าพาหนะ , ค่าวัสดุ 50,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  50,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย 

          -    ค่าไวนิล 

 

1.5 x 4.5 เมตร x 150  บาท 
 

1012   

- โฟมบอร์ด  ขนาด 30 x 60  ซม. 144 บาท x 8 แผ่น 1.152 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ  อศจ. 20 คน x 2 วัน x 120 บาท 4,800 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ  ภาค 7  คน x 5 วัน x 240  บาท 8,400 
- ค่าท่ีพัก  ระดับ  ภาค 7  คน x  4  คืน x 400  บาท 11,200 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ระดับ  ชาติ 5  คน x  6  วัน x 240  บาท 7,200 
- ค่าท่ีพัก  ระดับ  ชาติ 5  คน x  5  คืน x 400 10,000 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  6,096 

       ค่าวัสด ุ   

          -  ถุงมือสีขาว  4 คู่ x35  บาท 140  บาท 
หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : สังเกตการณ์ 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561  -  มีนาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :            รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา                                                              . 
    ผู้ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ   ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                                    
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
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1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มี
วินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รู้หลัก
ปฎิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  โดยการจ าลองเหตุการเลือกตั้งภายในสถานศึกษา  คือ  เลือกตั้งนายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  
4.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
4.3 เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ัง

สถานศึกษา และในสังคม 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  
6.2 สมาชิก  อวท. ได้รับการปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
6.3 สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังสถานศึกษา และใน

สังคม 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม 2,000    

2.  ขออนุมัติโครงการ /     โครงการ  750  คน     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ    /      

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ    /      

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน    /      

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน    /      

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ    /      

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ    /      

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม ความพร้อม    /      

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง    /      

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด    /      

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    /      

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /      

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /      

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ    /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

  /       

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   เข้าร่วมโครงการ  750  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง  
10.2  สมาชิก  อวท. ได้รับการปลูกฝังจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.  
10.3  สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังสถานศึกษา และ

ใน  สังคม 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วม  750  คน 

เชิงคุณภาพ สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและ
กระบวนการเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

675  คน 

เชิงเวลา มิถุนายน  -  กันยายน  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าไวนิล  1.5  X 2  เมตร x 150  บาท 900  บาท 
 ค่าไวนิลผลการเลือกตั้ง  1.2 x 2.4 เมตร x 150  บาท 432  บาท 
 ค่าวัสดุ  
   -  กระดาษฟลูบ   10  แผ่น ๆ ละ 5  บาท 50  บาท 
   -  กระดาษขาวเทา  4  แผ่น  ๆ  ละ  15  บาท 60  บาท 
   -  ปากกาเคมี สีแดง  2 เล่ม ๆ  ละ  20 บาท 40  บาท 
   -  ปากกาเคมี สีน้ าเงิน  4 เล่ม ๆ  ละ  17 บาท 68  บาท 
   -  ปากกาสีน้ าเงิน  1  กล่อง  ๆ ละ  360  บาท  360  บาท 
   -  เชือกฟางสีแดง  2  ม้วน  ๆ  ละ  45  บาท 90  บาท 

 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  2,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ไวนิลโครงการ 2 x 3  เมตร x  150  บาท 900  บาท 

- ไวนิลผลการเลือกตั้ง 1.2 x 2.4 เมตร x 150  บาท 432  บาท 
      ค่าวัสด ุ   

          -  กระดาษฟลูบ    10  แผ่น ๆ ละ 5  บาท 50  บาท 
          -  กระดาษขาวเทา     4  แผ่น  ๆ  ละ  15  บาท 60  บาท 
          -  ปากกาเคมี สีแดง     2 เล่ม ๆ  ละ  20 บาท 40  บาท 
          -  ปากกาเคมี สีน้ าเงิน     2 เล่ม ๆ  ละ  20 บาท 40  บาท 
          -  ปากกาสีน้ าเงิน     1  กล่อง  ๆ ละ  360  บาท  360  บาท 
          -  เชือกฟางสีแดง   2  ม้วน  ๆ  ละ  45  บาท 90  บาท 

 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มิถุนายน  -  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :        กิจการกองลูกเสือวิสามัญ  กองลูกเสือวิสามัญ  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ                . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ   ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                              .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                             
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                           
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .         
                                                                 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้
ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้
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ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่
ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร 
มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการกิจการกองลูกเสือ
วิสามัญ  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัย   
เสริมสร้างสติปัญญา  ท าให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีระเบียบวินัย  เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับลูกเสือวิสามัญให้
เข้าใจจุดประสงค์ของการฝึกลูกเสือให้เป็นในแนวทางเดียวกัน  และลูกเสือจะได้รับการปฏิบัติ
กิจกรรม  เช่น 

1.  พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ  (ประดับแถบ  2  สี)  
2.  พิธีเข้ารับเตรียมลูกเสือวิสามัญ  (ประดับแถบ  3  สี)  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
3.  ลูกเสือวิสามัญบริการซ่อม  สร้าง 
4.  พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือ 
5.  การประชุมผู้ก ากับและนายหมู่ลูกเสือ 
6.  พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   
7.  พัฒนากองลูกเสือ 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.2  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
4.3  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบัติตนตามค าปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
4.4  เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือ 
      วิสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6.2  ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
6.3  ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบัตตินตามค าปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
6.4  ผู้ก ากับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือ 
      วิสามัญ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน   ปวช.  1 เข้าร่วม  68,300     
2.  ขออนุมัติโครงการ /     โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ   90     
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /   ของนักเรียนระดับชั้น  ปวช.  1     
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน  /        
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ  /        
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ  /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

 /        

10. จดัซื้อ  จัดจ้าง  /        
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  /        
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ  /        
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /        
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  /        
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ 
      โครงการ 

 /        

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

 /        

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 68,300   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10.2  ลูกเสือวิสามัญ  เป็นผูท้ี่มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในสังคม 
10.3  ลูกเสือวิสามัญ  ปฎิบตัิตนตามค าปฎิญาณ  และกฎของลูกเสือได้อย่างเหมาะสม 
10.4  ผู้ก ากับลูกเสือและหัวหน้าหมู่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือ 
      วิสามัญ 

 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  เข้าร่วมโครงการ 200  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.  1  ลูกเสือวิสามัญ  มีความรู้  

ทักษะ  และประสบการณ์  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

180  คน 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์  -  กันยายน  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย  68,300  บาท 
 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่าย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  68,300  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประดับแถบ  3  ส ี 8,000  บาท 
 เข้าค่ายพักแรมฯ 25,000  

บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ประดับแถบ  3  ส ี 6,000  บาท 

 เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลฯ 6,000  บาท 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิล   ประดับแถบ  3  สี 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200  บาท 
- ค่าไวนิล  ประดับแถบ  2  สี 2  x 3  เมตร x 150 บาท 900  บาท 
- ค่าไวนิล  เข้าค่ายพักแรมฯ 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200  บาท 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ แถบ  2  สี  400  ชิ้น  ๆ  ละ  10  
บาท 

4,000  บาท 

 แถบ  3  สี  400  ชิ้น  ๆ  ละ  15  
บาท 

6,000  บาท 

 ค่าวัสดุท าฐานลูกเสือ   5,000  บาท 

 ค่าวัสดุอ่ืน  ๆ  5,000  บาท 

 หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : กุมภาพันธ์  -  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
1.ชื่อโครงการ :  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์            . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 
    ต าแหน่ง    ครู ช านาญการ  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                                .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                               
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                                          
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                      .                                                                         
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
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พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียน
คิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โ ดย
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย  ในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทย   มี
ความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  และรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามสืบไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ วัฒนธรรมไทย 
4.2  เพื่อสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
4.3  เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยคงไว้สืบไป 
4.4  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันส าคัญต่าง  ๆ   
 ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยมีกิจกรรมวันส าคัญดังนี้ 
  1.  กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2561 
วันคล้ายวันสวรรคต  รัชกาลที่  9 
  2.  กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่   23  ตุลาคม  2561 
  3.  กิจกรรมวันดินโลก  วันที่  5  ธันวาคม  2561 
  3.  กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   วันที่   28  ธันวาคม  2561 
  4.  กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่  13  มิถุนายน  2562 
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  5.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  วันที่  28  
กรกฎาคม  2562 
  6.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่  12  สิงหาคม  2562 
  7.  กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ าฝน  วันที่  15  กรกฎาคม  2561 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
วัฒนธรรมไทย 

6.2  สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
6.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
      คงไว้สืบไป 
6.4  นักเรียน   นักศึกษา  และบุคลากร  ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม  35,560   
2.  ขออนุมัติโครงการ /    โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90     
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /         
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /         
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน /         
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ /         
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ /         
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

/         

10. จดัซื้อ  จัดจ้าง /         
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด /         
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ /         
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /         
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ /         
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ 
      โครงการ 

   /      

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /      

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 36,560 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  90% 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  1.  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
  2.  วัดโคกทราย  ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
  3.  ที่ว่าการอ าเภอจะนะ   
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้มีความรู้  และตระหนักในคุณค่า 
       ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
10.2  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร  ได้ร่วมกันแสดงความเคารพ  ยกย่อง  สืบสานวัฒนธรรม 
       และประเพณีของไทย 
10.3  นักเรียน นักศึกษา   บุคลากร มีจิตส านึกรักษ์  ในความเป็นไทย  และเป็นเยาวชนคนดีของ
ชาติ 
10.4  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  เกิดความรัก  สามัคคี  ในหมู่คณะ 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 750  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  
ประเพณีไทย  ในวันส าคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 

675  คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – สิงหาคม  2562 11  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร 3,400  บาท 

 ค่าไวนิล 4,500  บาท 
 เงินรางวัล 3,200  บาท 
 ค่าวัสดุโครงการ 24,460  บาท 

 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 35,560  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้น าศาสนา   

วันแห่เทียน 1 คน x 1  ชม. X 600 บาท 600 

วันปีใหม่ 3 คน x 1  ชม. X 600  บาท 1,800 

วันไหว้ครู 1  คน 1,000 

      ค่าใช้สอย   

- เงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู   

           ประเภทสวยงาม 500,300,200 1,000 

           ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 500,300,200 1,000 

- เงินรางวัลวันแม่แห่งชาติ 500,300,200,100,100 1,200 
- ไวนิลกิจกรรมวันปีใหม่ 2 x 3  เมตร x150  บาท 900 
- ไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200 
- ไวนิลกิจกรรมวันแม่ 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200 
- ไวนิลกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ร. 10 2 x 4  เมตร x 150  บาท 1,200 

      ค่าวัสด ุ   

- พวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต  ร. 9 2,150 24,460   
- พวงมาลาวันปิยมหาราช 2,000  
- วัสดุจัดนิทรรศการวันดินโลก 3,000  
- วัสดุวันส่งท้ายปีเก่าฯ 3,310  
- วัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู (เครื่องบวงสรวง) 7,000  
- วัสดุกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2,000  
- วัสดุกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2,000  
- วัสดุกิจกรรมแห่เทียนพรรษาฯ 3,000  

 

หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่าย 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ   สังเกตการณ์ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา ตุลาคม  2561  -  สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 
     ต าแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-477292  โทรสาร 074-477292  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้ง
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของ
ผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

mailto:noptaporn@gmail.com
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดท าโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการใช้ชีวิตวิถี
พอเพียงได้ง่ายขึ้น ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมการเกษตรมาใช้เป็นสื่อในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๔.1 เพ่ือด าเนินการแปลงเกษตรสาธิตในพ้ืนที่สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.2 เพ่ือจัดกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน 
 ๔.3 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้เรียน 
 ๔.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการท าอาชีพเสริมให้กับผู้เรียน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  โรงเรือนเพาะช า ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 
        รั้วแสดงขอบเขต ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๔0 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อย
กว่า ๔0 คน  

    
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /       
 ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
 จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  /       
จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด  /       
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /     
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ    /     
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน    ๑0,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 



290 
 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
๑๐.1 โรงเรือนเพาะช า ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 1 หลัง 
๑๐.2 นักเรียน นักศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ โรงเรือนเพาะช า  ๑ หลัง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๔๐ คน 
เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 31 สิงหาคม ๒๕๖๑ 11 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ท ารั้ว และโรงเรือนเพาะช า ๑0,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๑0,๐๐๐ บาท 
 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ อุปกรณ์ งานเกษตร 1.เหล็กท่อกลม ขนาด 1/2 นิ้ว 
จ านวน 10 เส้น x 500 บาท 
2.พลาสติกใสคลุม 10 ตร.ม 
  x 100 บาท 
3.ปูนซีเมนต์ 4 กระสอบ x 150 บาท 
4.ท่อ PVC 2 นิ้ว 6 x 150 บาท 
5.ปุ๋ย 50 กก * 5 กระสอบ*500 

5,000 
 

1,000 
 

600 
900 

25,00 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   :  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและสอบถามความพึง 

พอใจ 
เครื่องมือ :  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และสังเกตการณ์ 
ระยะเวลา  :  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  31  สงิหาคม ๒๕๖๑ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :        พัฒนาแกนน านักเรียน นักศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม                              . 
   ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายสุวิทย์  เชยบวัแก้ว                                                                        . 

    ต าแหน่ง    ครูช านาญการ  .  ท าหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน   นักศึกษา                      .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077  -  8                          โทรสาร      074  -  536077 - 8                           
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5987219                                                                          
.                 
   E- mail :        suwit@chanatc.ac.th                                                                              .            
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

รัฐบาลถือว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติ  จึงให้ 
ความส าคัญกับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา  ทั้งนี้การส่งเสริมให้ผู้เรียน  เป็นผู้มีคุณธรรม  ถือ
ว่าเป็นการเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจให้สู งขึ้น  
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรมได้ด้วยตนเอง  และสามารถ
สร้างแกนน าและนักเรียนแกนน า  ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถช่วยขยายผลให้
โรงเรียนเครือข่ายได้  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม   

ดังนั้น  วิทยาลัย  จึงจัดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้ 
สถานศึกษามีการพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษา  คุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาคุณธรรม 
4.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา     สามารถน าความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา  

ต่อไป 
4.4  เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวิทยาลัยฯ เพ่ิมขึ้น  

และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในวิทยาลัยฯ ให้น้อยลง 
4.5   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมเพื่อสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 ผลงานการประกวดสื่อหนังสั้นอัตลักษณ์คุณธรรม   ไม่น้อยกว่า  8  ชิ้นงาน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
6.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
6.3  นักเรียน นักศึกษา     สามารถน าความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา  ต่อไป 
6.4   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมเพื่อสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    ผลงานส่งเขา้ประกวดอย่างน้อย  5,000   
2.  ขออนุมัติโครงการ /    8  ช้ินงาน     
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ   /       
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /       
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /       
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน   /       
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ   /       
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ   /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

  /       

10. จดัซื้อ  จัดจ้าง   /       
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด   /       
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ   /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ 
      โครงการ 

  /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปตี่อไป 

  /       

รวมเงิน  5,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 ผลงานเข้าประกวดไม่น้อยกว่า  8  ชิ้นงาน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
10.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
10.3  นักเรียน นักศึกษา     สามารถน าความรู้  ไปขยายผลแก่นักเรียน  นักศึกษา  ต่อไป 
10.4   นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมเพื่อสามารถเป็นนักเรียน นักศึกษาแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ผลงานส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า     8  ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือสามารถเป็น
นักเรียน นักศึกษาแกนน าพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561  -  สิงหาคม  2562 1  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินรางวัล 3,000 
 ค่าวัสดุ 2,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   5,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- เงินรางวัล 1,500  , 1,000 ,  500 3,000 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน  2,000 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561  -  สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา                                                                                . 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล         นายชาญศิลป์  พรุเพชรแก้ว                                                                . 
    ต าแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู  ท าหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง                                               .   
   โทรศัพท ์     074  -  536077 - 8                      โทรสาร      074  -  536077 - 8                              
   โทรศัพท์เคลื่อนที่     095 - 4360362                                                                      
   E- mail :                                                                                                                  .                                                                         
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  
ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้าง
การเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้งการสร้างความรู้
และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. 
พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียน
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คิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                         
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย 
มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โ ดย
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น  วิทยาลัยฯ  ตระหนักว่า  ไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง  
ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรม
ดูแลนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว  วิทยาลัยฯ  จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน  ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล  อันเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง   เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  อีกท้ังวิทยาลัย
ฯ  และผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
นักศึกษา  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ  นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
เรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  และ
พัฒนาการด้านต่าง  ๆ  ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่  ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครู
ของลูก   รับรู้นโยบาย  -  แนวการสอน  ระเบียบของวิทยาลัยฯ  กิจกรรมและชิ้นงาน  หรือการบ้าน
ที่ครูมอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา  เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา         ได้
ถูกต้องเหมาะสม 
 วิทยาลัยฯ  เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  โดยการจัด
ด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไข
ปัญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา  ขึ้น  เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ  ได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
ระหว่างบ้านกับวิทยาลัยฯ   ให้มีประสิทธิภาพ  และยังเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา  ได้อีกด้วย 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแล

นักศึกษา 4.2  เพ่ือประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของ
นักเรียน  

     นักศึกษา 
4.3  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา    

 4.4  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  โดยมี 
การจัดประชุมผู้ปกครอง  ดังนี้   

1.  ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  หอพัก   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
3. ประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา
 6.2  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน  
               นักศึกษา 

6.3  ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา    
 6.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /     ผู้ปกครอง  เข้าร่วม 40,000 
 

  
2.  ขออนุมัติโครงการ /     โครงการ  750  คน     
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /  

 
 ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาหอพัก     

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /  
 

 100  คน     
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /  

 
      

6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน /  
 

      
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ /  

 
      

8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ /  
 

      
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

/  
 

      

10. จดัซื้อ  จัดจ้าง /  
 

      
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด /  /       
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ /  /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /  /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ /  /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ 
      โครงการ 

/  /       

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปตี่อไป 

/  /       

รวมเงิน 40,000 
 

  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 1.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่  2/2561 จ านวน  750    คน 

 2.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา  หอพัก  ภาคเรียนที่  2/2561  จ านวน  100  คน 

 3.  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2562  จ านวน  750  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา
 10.2  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน  
               นักศึกษา 

10.3  ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา    
 10.4  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา  2/2561 750    คน 
 ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษาหอพัก 2/2561 100  คน 
 ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  1/2562 750  คน 
เชิงคุณภาพ สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและ

ระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
90 

675   คน 

90  คน 

675  คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561    -  มิถุนายน  2562 8  เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 2,880  บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 32,000  บาท 
 ค่าไวนิลโครงการ 3,600  บาท 
 ค่าไวนิลป้ายยินดีต้อนรับ 375  บาท 
 ค่าวัสดุโครงการ 1,145  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  40,000   บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   
          -  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 12 คน x 240 บาท 2,880 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,280 คน x 25 บาท  32,000  
บาท 

- ไวนิล   2 x4  เมตร x 150  บาท  x 3 แผ่น 3,600  บาท 
- ไวนิล  ยินดีต้อนรับ 1 x 2.5  เมตร x 150  บาท 375  บาท 

      ค่าวัสด ุ   
         -  ค่าวัสดโุครงการ  1,145   บาท 

หมายเหตุ    ทุกรายการถัวจ่าย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม  2561  -  มิถุนายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 536077 - 8 
โทรสาร  074 – 536077 - 8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ในแต่ละปีการศึกษา จะมีนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะส าเร็จการศึกษาออกไป
เพ่ือศึกษาต่อ หรือบางส่วนก็ออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงจ าเป็นจะต้องเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงาน จึงสมควรที่จะต้องปัจฉิมนิเทศให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมและความมั่นใจในการออกไปสู่สังคม  
และแนวทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา 
3.2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ 
3.3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางเลือกและทิศทางที่ดีในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   
3.4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รับประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         

ขออนุมัติโครงการ ✓         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ✓        

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ✓        

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓        

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

 ✓        

จัดซื้อ จัดจ้าง   ✓   นักเรียน นักศึกษา  
ปวช.3 และปวส.2 จ านวน 300 คน 

 20,000   

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด  ✓       

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  ✓       

รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ✓       

ประเมินผลการด าเนินโครงการ  ✓        

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

 ✓        

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

 ✓        

รวมเงิน  20,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  จ านวน 300 คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3  และ ปวส.2  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่   

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความพร้อม และมั่นใจในการศึกษา
ต่อ  และการประกอบอาชีพ 

300 คน 

เชิงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 20,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  20,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,800 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ   

- ค่าจ้างท าป้ายโครงการ โฟมบอร์ด  1,200 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ (จัดท าซุ้ม) 
 

          -    วสัดุอื่น ๆ  

ซุ้มดอกไม้แผนก  4 ซุ้ม ๆ ละ 1,000.- 
โต๊ะพิธีมอบประกาศและซุ้มหน้างาน 
 

4,000 
8,000 
5,000 

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวจ่าย 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนกุมภาพันธ์  -  มีนาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคมในการน าบุตรหลาน   
เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้  ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้นั้น  มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน  นักศึกษาใหม่  และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีต่อไป 

งานแนะแนว ฯ  จึงได้ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  
2562  ในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ขึ้น   
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.5. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี มีความรัก สามัคคีต่อกัน 
3.6. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
3.7. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
3.8. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน ๆ และสถานที่อย่าง

เหมาะสม 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน ๆ และ
สถานที่อย่างเหมาะสม 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         
ขออนุมัติโครงการ ✓         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ   ✓       
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   ✓       
ประชาสมัพันธ์โครงการ   ✓       
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม   ✓       
จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓    15,000   
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ✓  นักเรียน นักศึกษา  

ปวช.1 และปวส.1 จ านวน 400 คน 
    

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓       
รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ✓       
ประเมินผลการด าเนินโครงการ   ✓       
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ   ✓       
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

  ✓       

รวมเงิน  15,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  จ านวน 400 คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1.  นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี มีความรัก สามัคคีต่อกัน 
10.2.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
10.3.  นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
10.4.  นักเรียน นักศึกษา  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน ๆ และสถานที่อย่างเหมาะสม 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  350 คน 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 150 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 400 คน 
เชิงเวลา เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 15,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  15,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1,200 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม จ านวน 400 คน ๆ ละ 25 บาท 10,000 

- ไวนิล จ านวน 1 แผ่น  ขนาด 2 x 4 เมตร ๆ ละ 150 บาท  1,200 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน  2,600 
 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 เมื่อสิ้นปีการศึกษามีนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ซึ่งมีส่วนหนึ่ง
จะไปประกอบอาชีพและบางส่วนจะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  วิทยาลัยฯ  มีความประสงค์เก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษา  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นข้อมูลน ามาพัฒนาระบบการ
จัดการด้านงานแนะแนวศึกษาต่อ  และมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา  และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอนของครูต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.9. เพ่ือจะได้ระบุข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 
3.10. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาแต่ละรุ่น  
3.11. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพหลังจาก

ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ
หลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ลดปัญหาอัตราการว่างงาน และการศึกษาต่อ ของนักเรียน นักศึกษา 
 

mailto:Jindada2521@hotmail.com
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         

ขออนุมัติโครงการ ✓          

ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ✓        

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ✓        

ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓        

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

  ✓       

จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓    600   

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ✓  นักเรียน นักศึกษา  
ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 300 คน 

    

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓       

รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓      

ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓      

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓      

รวมเงิน  600   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 600 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 300 คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.2 นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 80% 
10.3 ลดปัญหาอัตราว่างงานและขาดที่ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา 
10.4 นายจ้างและผู้ประกอบการพึงพอใจนักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน  วิชาการ

ความรู้  ความสามารถ  
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษา ปวช.3 
และ ปวส.2   ปีการศึกษา 2561 ได้  

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ ลดปัญหาอัตราการว่างงาน และการศึกษาต่อ ของ
นักเรียน นักศึกษา 

300 คน 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 600 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  600 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   

- ไปรษณียบัตร จ านวน 300 ใบ ๆ ละ 2 บาท 600 

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 

 



311 
 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้จัดให้มีคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1  และระดับชั้น ปวส.1 ในภาคเรียนที่ 1 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ทั้งข้อมูลด้านหลักสูตรระดับ ปวช. และ  ปวส. 
ระเบียบการวัดผล ระเบียบการปฏิบัติตน ข้อบังคับต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพ่ือนักเรียน นักศึกษา  มีคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  ปฏิบัติตนตามระเบียบ  ข้อบังคับของสถานศึกษา   

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : คู่มือนักเรียน นักศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ทราบแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติตนของนักเรียน 
นักศึกษา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         
ขออนุมัติโครงการ ✓         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ✓        
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ✓        
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ✓        
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

  ✓       

จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓      48,500 
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ✓  คู่มือ นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.1 และปวส.1  จ านวน 485 เล่ม 
    

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓       
รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓      
ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓      
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓      

รวมเงิน    48,500 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 48,500.- 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  นักเรียน นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนในสถานศึกษาตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
ศึกษาได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ได้คู่มือนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 485 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง ได้ทราบแนวทาง

การศึกษาและการปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษา 
600 คน 

เชิงเวลา เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าคูมือนักเรียน นักศึกษา เล่มละ 100 บาท 48,500 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 48,500 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ เล่มละ 100 บาท x 485 เลม่  48,500 

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤษภาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.)  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  16  มกราคม  
2539  ในลักษณะเงินหมุนเวียน  ตามมาตราที่  12  แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  2491  โดยเริ่ม
ด าเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา  2539  ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2551  มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยู่ในการก ากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง 

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึ กษา  และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการคลองชีพ  ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับอาชีวะศึกษา  และ
ระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง  และเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของชาติโดยรวมโดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คือเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้อง
ต่อไป  
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ

ครองชีพ 
4.2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4.3.  เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง   
4.4.  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม   
4.5.  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงการมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืนเพ่ือ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป   
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้กู้ยืมเงิน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓         

ขออนุมัติโครงการ ✓         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ✓         

ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓         

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

✓         

จัดซื้อ จัดจ้าง           

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด ✓ ✓ ✓ ✓ นักเรียน นักศึกษา 
ระดับ ปวช. , ปวส จ านวน 90 คน 

    

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓      

ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓      

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓      

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - 



316 
 

 

8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน 90 คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1.  นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ได้กู้ยืมและค่าได้ค่าครองชีพ 
10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
10.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง   
10.4 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม   
10.5   นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมถึงการมีจิตส านึกในการช าระหนี้  

คืนเงินทีกู่้ยืม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส ที่มีความประสงค์ขอ
กู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

90 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. , ปวส ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

90 คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย -  -  

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : - บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   

- ค่าตอบแทนวิทยากร   

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ   

- ฯลฯ   

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   

- วัสดุคอมพิวเตอร์   

- ฯลฯ   
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14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : บริจาคโลหิต  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
รวมทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยและ                 ช่วยบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนเลือดดังกล่าว 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  
4.1  เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่องการช่วยเหลือ  

0000000000ชีวิตเพ่ือนร่วมชาติ        
 4.2  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ   
 4.3  เพื่อเพ่ิมปริมาณโลหิตในธนาคารเลือด 

4.4  เพ่ือเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะและประชาชนทั่วไป ได้ร่วม              0000                   

000           บริจาคโลหิต  จ านวน  30  คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความ 00                     

0000     จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย    
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และประชาชน
ทั่วไป   
จ านวน  30  คน  
ร่วมกันบริจาคโลหิต 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง     1,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 1,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 1,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  และประชาชนทั่วไป  
000000000         จ านวน  30  คน                      
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1  ได้สร้างจิตส านึกให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่องการช่วยเหลือ  

000000000ชีวิตเพ่ือนร่วมชาติ         10.2  
ได้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    10.3  
ได้เพ่ิมปริมาณโลหิตในธนาคารเลือด 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
รวมถึงประชาชนทั่วไป                       

30 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทลัยเทคนิคจะนะ รวมถึง
ประชาชนทั่วไป  ได้บริจาคโลหิต เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมชาติ 

100% 
 

เชิงเวลา วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
วันที่ 22 กรกฎาคม  2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1 วัน 
1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร จ านวน  2  แผ่น 1,000 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 600 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร    
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล  ขนาด 1x2 เมตร จ านวน  2  แผ่น x 500 บาท 1,000 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุในการด าเนินงาน     

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  วันที่ 3  ธันวาคม  2561  และ วันที่ 22 กรกฎาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  เพ่ือด าเนินการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์     

 4.2 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     
 4.3 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ0000                  
0000         ให้ปลอดจากสิ่งเสพติด  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด  จ านวน  1,000  คน  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากสารเสพติด 
    



324 
 

 

7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ  จ านวน 850 คน เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ 
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562                
ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2.นักเรยีน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอสะเดา จ านวน 150 คน 
เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
วันท่ี  22 กรกฎาคม 2562                      
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง       150,000 

(เงินนอก
งบประมาณ) 

 

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน   150,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 150,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                    จ านวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา     จ านวน 150 คน   

 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
   2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
นักเรียน นักศึกษได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพ               

ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี    

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                   
จ านวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา     จ านวน 150 คน   

1,000 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และนักเรียน 
นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอจะนะได้รับการตรวจ
สุขภาพและตรวจสารเสพติด 

80% 
 
 

เชิงเวลา 1. วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสะเดา   

1 วัน 
1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด 150,000 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :150,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุในการด าเนินงาน 1,000 คน x 150 บาท 150,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  วันที่ 18 , 22  กรกฎาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา                       ประจ าปีการศึกษา  
2562  เพ่ือด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกัน
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :                                  
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน    

 4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการด าเนินชีวิต  
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุ  จ านวน  1,000  คน  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีการท าประกันอุบัติเหตุ   
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จะนะ  จ านวน 850 คน  
2.นักเรยีน นักศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอสะเดา จ านวน 150 คน  
 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง        150,000 

(เงินนอก
งบประมาณ) 

 

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน    150,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 150,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                    จ านวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา     จ านวน 150 คน   

 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  1. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต าบลจะโหนง  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
   2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
นักเรียน นักศึกษได้จัดท าประกันอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น      

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                   
จ านวน 850 คน   
2. นักเรียน นักศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา     จ านวน 150 คน   

1,000 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และนักเรียน 
นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอจะนะได้จัดท าประกัน
อุบัติเหตุ 

100% 
 
 

เชิงเวลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการจัดท าประกันอุบัติเหตุ 150,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :150,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุในการด าเนินงาน 1,000 คน x 150 บาท 150,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา  15 พฤษภาคม  2562 – 15 พฤษภาคม  2563 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหอพักนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหอพักนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาหอพักวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ทราบ และปฏิบัติตาม 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ นักเรียน นักศึกษาหอพัก  

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหอพัก   จ านวน  3  บอร์ด 

 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1  นักเรียน นักศึกษาหอพัก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
เขียนโครงการ       

จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์  
จ านวน 3 บอร์ด ขนาด 1.20 x 1.20 
เมตร  ได้แก ่
1. หอพักนักศึกษาชาย 
2. หอพักนักศึกษาหญิงหลังเก่า 
3. หอพักนักศึกษาหญิงหลังใหม่ 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง       20,400  
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน    20,400  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 20,400 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  1. หอพักนักเรียน นักศึกษาชาย   จ านวน   1  หลัง 
                            2. หอพักนักเรียน นักศึกษาหญิง  จ านวน  2  หลัง 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : หอพักหญิงและหอพักชายวิทยาลัยเทคนิคจะนะ    
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
นักเรียน นักศึกษาหอพักได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ บอร์ดประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาหอพัก   3 บอร์ด 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง   

เชิงเวลา วันที่ 21 ธันวาคม  2561 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าจ้างจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์หอพักนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน  3  บอร์ด  ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

20,400 บาท 

 

***หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  20,400  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุในการจัดกิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์หอพัก                    

จ านวน 3 บอร์ด x 6,800  บาท                                   
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

20,400 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ      ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม   
ระยะเวลา  วันที่  21 ธันวาคม  2561 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
2. ชื่อโครงการ :  อาชีวะบริการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร 074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

     3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
    ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ

มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
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อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอาชีวะบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา                    และช่วยเหลือ
ประชาชน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
5.1  ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
5.2  นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน                                                                           
  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
             นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแก่ประชาชน                       ที่
ขอรับบริการ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว                                                                           
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
ครูและนักเรียน นักศึกษา                       
ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงซ่อม
บ ารุงเครื่องยนต์  รถจักรยานยนต ์
เครื่องจักรกล              ทางการเกษตร
และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
จ านวนผู้รับบริการ  50  คน  
ณ เขตพื้นที่อ าเภอจะนะและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน ตุลาคม 2561 –                   
30 กันยายน 2562  

    
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง     15,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 15,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง   จ านวน  100  คน    
            
9.  พื้นที่ด าเนินการ : เขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติจริง 

  10.2 ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์และ
00000             เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ประชาชนได้รับบริการซ่อมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้า             
ภายในบ้าน    

100  คน 
  

เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการในการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจเช็คและซ่อม 
100% 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 –  30  กนัยายน 2562 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  15,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 15,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง       
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร  x  2 แผ่น 600 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุในการด าเนินโครงการ 

สวิทช์พัดลม  
สเปรย์อเนกประสงค์ 
เทอร์โมฟิวส์หม้อหุงข้าว 
เทอร์โมฟิวส์กระติกน้ าร้อน 
เทอร์โมฟิวส์พัดลม 
แกนเฟืองพัด 
น้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ 1 ลิตร 
น้ ามันเครื่องหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 
จังหวะ 

 
20 ตัว x 75 บาท 

20 กระป๋อง x 150 บาท 
20 ตัว x 45 บาท 
20 ตัว x 45 บาท 
20 ตัว x 45 บาท 
20 ตัว x 70 บาท 
20 กระป๋อง x 110 บาท 
20 กระป๋อง x 60 บาท 
  
12กระป๋อง x 50 บาท 

 
1500  
3000 
900 
900 
900 

1400 
2200 
1200 

 
600 

1800 
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น้ ามันเฟืองท้าย 
หัวเทียน จยย.4 จังหวะ เกลียวยาว 

20 หัว x 90 บาท 

***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ     ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการประชาชน  
ระยะเวลา  วันที่  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562   
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

3. ชื่อโครงการ :  สร้างอาชีพเพ่ือชุมชน  108  อาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร 074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

     3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
    ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ

มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน 108 อาชีพ                       ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป                             ในพ้ืนที่
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ  

 4.2 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบ0000        
อาชีพได้                                                                                                         
 4.3 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 4.4 เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย  สร้างรายได้ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
5.1  เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับการฝึกอบรมอาชีพ                               
การพิมพ์ซิลด์สกรีน จ านวน 50 คน  
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
6.1  เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
000อาชีพ  การพิมพ์ซิลด์สกรีน ไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
 ฝึกอบรมอาชีพ  การพิมพ์ซิลด์สกรีน 
จ านวน 50 คน 
วันท่ี 18  กุมภาพันธ์  2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 (งานเปิดบ้านเทคนิคจะนะ) 

    
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง     15,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 15,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียง   จ านวน  50  คน    
            
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
           
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
  เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพ  
การพิมพ์ภาพบนผ้ายืด  ไปประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เยาวชนและประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ การพิมพ์ซิลด์
สกรีน 

50  คน 

เชิงคุณภาพ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ 

เยาวชนและประชาชน
ได้รับการฝึกอบรม
อาชีพ  100% 

เชิงเวลา วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 8  ชม. 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  15,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 15,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร  x  1 แผ่น 300 
      ค่าวัสด ุ  14,700 

- วัสดุในการด าเนินโครงการ 
                   - ผ้ายืดสีขาว 
                   - ผ้ายืดสีด า 
                   - ผ้าสกรีน เบอร์ 135   
                   - สติ๊กเกอร์พีวีซี 
                   - น้ ายาซอฟตี้ 
                   - กระดาษเกียรติบัตร 

 
จ านวน 82 หลา x 50 บาท 
จ านวน 82 หลา x 50 บาท 
จ านวน 12  เมตร x 267 บาท 
จ านวน 50  แผ่น x 32  บาท 
จ านวน  8  ขวด x 144 บาท 
จ านวน  2  รีม x  272 บาท 

 
4,100 
4,100 
3,204 
1,600 
1,152 
544 

***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ     ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ  
ระยะเวลา  เดือน กุมภาพันธ์  2562 
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โครงการประชุมครูที่ปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :            ประชุมครูที่ปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2562                                                                                                     
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล      นางรวภีา      อ าพันนิยม                                                                . 
    ต าแหน่ง    พนักงานราชการ  ครู  ท าหน้าที่  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                                        .   
   โทรศัพท ์     074  -  477292                          โทรสาร      074  -  477292                                  
.     
   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091 – 1673697                                                                      . 
   E- mail :         zee_raweepa@hotmail.com                                                                             
                                                                     
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

           โครงการประชุมครูที่ปรึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ซึ่งครูทีปรึกษา
ต้องช่วยกันดูแลและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ของนักเรียน นักศึกษาและเป็นการลดปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือให้ครูที่ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติและภาระหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
4.2 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาช่วยกันดูแลและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน ของนักเรียน นักศึกษา 
4.3 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา และนักศึกษา  
4.4 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  

  
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 ครูที่ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมครูที่ปรึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 ครูที่ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติและภาระหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
6.2 ครูที่ปรึกษาช่วยกันดูแลและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ของนักเรียน นักศึกษา 
6.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา และนักศึกษา  
6.4 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  

 

mailto:zee_raweepa@hotmail.com
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    ครูที่ปรึกษา จ านวน  43  คน     

2.  ขออนุมัติโครงการ /         

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /         

5.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ /         

6.  ประชาสัมพันธ์โครงการ /         

7.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

/         

8.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด /         

9.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ /         

10.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ /         

11.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/ 

/         

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  /       

รวมเงิน - - - - 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - - 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

  ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการ  43  คน 
  

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
  ห้องประชุมทุ่งพันตัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 ครูที่ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติและภาระหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
10.2 ครูที่ปรึกษาช่วยกันดูแลและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ของนักเรียน นักศึกษา 
10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา และนักศึกษา  
10.4 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   43  คน 
 

เชิงคุณภาพ ครูที่ปรึกษารับทราบแนวปฏิบัติและภาระหน้าที่ครูที่ปรึกษา  
และนักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาตามโครงการประชุมครูที่ปรึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

43  คน 
 

เชิงเวลา   23  พฤศจิกายน  2561 1  วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย - - 
   
   

 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  - 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  : - 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  แจกแบบสอบถาม 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : 23  พฤศจิกายน  2561 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา  12 สาขางาน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน หัวหน้าแผนกวิชา  8  แผนกวิชา 
ต าแหน่ง   หัวหน้าแผนกวิชา          โทรศัพท์    074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มาข้ึน  ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
บางสิ่งบางอย่างยังคงใช้แบบเดิมอยู่  ซึ่งควรจะมีการจัดอบรมให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่ทันตาม
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการนี้การด าเนินโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ตามสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  กับครูผู้สอน
และนักเรียน  นักศึกษาเพ่ิมเติมให้ทันตามเทคโนโลยีอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  หรือ  6  ชั่วโมงข้ึนไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้  ความสามารถและทันตามเทคโนโลยี  สร้างเครือข่าย- 
                 พันธมิตรกับสถานประกอบการ  12  สาขางาน  แผนกวิชา 

3.2  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นจากห้องเรียน 
 3.3  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นักเรียนนักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการท างานในอนาคตต่อไป 
 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน  นักศึกษา 12  สาขางาน   

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน  นักศึกษา  ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญทุกแผนกวิชา 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄          
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄          
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ⁄          
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ⁄          
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ⁄          
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน  ⁄          
7. ส ารวจสถานท่ีการออกแข่งขันทักษะ  ⁄          
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄          
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม  ⁄          
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ⁄         
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄         
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄         
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ   ⁄         
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  ⁄         

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄         

รวมเงิน    30,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียนในระดับ ปวช.  ครูผู้สอน  สถานประกอบการ 

9. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
10.1 นักเรียน  นักศึกษา  ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากนอกห้องเรียน  โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มาให้ความรู้ 
10.2  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและการใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
10.3  ครูผู้สอนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการได้อย่างดี 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคจะนะ) 
นักเรียน (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา) 

8  สาขางาน 
4  สาขางาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 
เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561 – สิงหาคม  2562 10  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000  บาท 

12.งบประมาณรวมทั้งโครงการ  30,000  บาท  (แผนกวิชาละ  2,500  บาท  จ านวน  12  สาขางาน) 

13.รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทน   
-  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  3  ชัว่โมง จ านวน 12  

คน 
21,600  บาท 

 ชั่วโมงละ  600  บาท  
ค่าใช้สอย   
-  ค่าของที่ระลึก วิทยากร จ านวน  12  คน จ านวน 12  สาขางาน ๆ 

ละ 
6,000  บาท 

 500  บาท  
-  ค่าเบ็ดเตล็ด 12  สาขาวิชา  (วท.จะนะ 8 สาขางาน และ 

สะเดา 4 สาขางาน) 
       2,400  บาท 

14.  การติดตามประเมินผล 
 14.1  วิธีการ  การสังเกตการณ์จัดท าโครงการของแต่ละสาขางาน 
 14.2  เครื่องมือ  จัดท าแบบสอบถามประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 14.3  ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2561 – สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ :ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  (12 สาขางาน)  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ผู้ประสานงาน  หัวหน้าแผนกวิชา  8  แผนกวชิา 
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชา   โทรศัพท์    074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  - 
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไป    ทัศน
ศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนใน ด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 3.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้ความสามารถและทันตามเทคโนโลยีในสถานประกอบการ 
 3.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้มีโอกาสดูการท างานในสถานประกอบการ 

3.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
3.4  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3.5  เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.6  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ  
      แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
3.7 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน  นักศึกษา จ านวน  12  สาขางาน (วท.จะนะ + สะเดา) 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน  นักศึกษา จ านวน  12  สาขางาน (วท.จะนะ + สะเดา)   
   เข้าร่วมโครงการ 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄          
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄          
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ⁄          
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ⁄          
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ⁄          
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน  ⁄          
7. ส ารวจสถานท่ีการออกแข่งขันทักษะ  ⁄          
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄          
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม  ⁄          
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ⁄         
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄         
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄         
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ   ⁄         
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  ⁄         

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄         

รวมเงิน    54,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เรียน  ครูผู้สอนและสถานประกอบการ 

9. พื้นที่ด าเนินการ :  สถานประกอบการ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
10.1  นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากสถานประกอบการ 
10.2  นักเรียนได้เพ่ิมเติมความรู้จากภายนอกห้องเรียน 
10.3  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าใจในการเรียนได้มาก

ยิ่งขึ้น 
10.4   นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดท่ีดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
10.5  นักเรียนรู้จักน าวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา (วท.จะนะ) 
นักเรียน (สะเดา) 

8  สาขางาน  
4 สาขางาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 
เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน  2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 54,000 บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  54,000  บาท 

13.รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าใช้สอย   
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  12  สาขางาน 23,500  บาท 
 นักเรียนทั้งหมด  470  คน (470 x 50)  
    - ค่าอาหารว่าง จ านวน  12  สาขางาน  23,500  บาท 
 นักเรียนทั้งหมด  470 คน  (470 x 25 x 2)  
    - ค่าวัสดุ/ค่าของที่
ระลึก 

จ านวน 12  สาขางาน  (580 x 12) 7,000  บาท 

14.การติดตามประเมินผล 
วิธีการ  การด าเนินโครงการและการรายงานผลโครงการของแผนกวิชา  จ านวน  12  สาขา

งาน 
เครื่องมือ จัดท าแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลา สิงหาคม– กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4. ชื่อโครงการ : แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ผู้ประสานงาน  หัวหน้าแผนกวิชา 10 แผนกวิชา 
ต าแหน่ง      โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

5. สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
6. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  จะต้องให้ความส าคัญ  
           กับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ 
           ปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างนิสัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ   
           ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ  ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า 
           สว่นตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นของ 
           ผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์  และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและ 
           สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  ก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาชีพพ้ืนฐานเพื่อ 
           คัดเลือก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค  ในการประชุมทางวิชาการองค์การ 
          วชิาชีพระดับภาค ภาคใต้   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จึงได้ก าหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือส่งตัวแทน 
          เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และไปสู่ 
          ระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป   

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1  เพื่อเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
4.2  เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแต่ละรายวิชา 
4.3  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐานในระดับ
สถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดและภาคใต้ 

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ.  ทุก
สาขาวิชา/แผนกวิชา (ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างก่อสร้าง  เทคโนโลยียางฯ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชี) 

9. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ อศจ. 
ร้อยละ 80  เพ่ือไปสู่ระดับภาค และระดับชาติ   
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7.สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษา อศจ.สงขลา    50,000  
2. ขออนุมัติโครงการ     เข้าร่วมในระดับภาค       
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     ระดับชาติ       
4. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ     จ านวน 60 คน       
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน            
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน            
7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ            
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ            
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม            
10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด            
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ            
12. รายงานความก้าวหนา้โครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ            
15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

           

รวมเงิน      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา   (ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ      ช่าง
ก่อสร้าง  เทคโนโลยียางฯ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การบัญชี) 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  อศจ.สงขลา  ภาคใต้  ประเทศไทย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
9.2  มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพของแต่ละรายวิชา 
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพ่ือต่อยอดในระดับ
ต่อไป จ านวน  80  คน   

80  คน 

เชิงคุณภาพ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ  

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561 – มกราคม  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณด าเนินตามโครงการ 50,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  50,000  บาท   
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ : 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าพาหนะ ประมาณการ 20,000 

 ค่าวัสดุ   

- ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การแข่งขันแต่ละแผนกวิชา 

ประมาณการ 30,000 

 

หมายเหตุ : ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

14.1  วิธีการ       การสังเกตการณ์หรือส ารวจความต้องการจัดส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพของ 

                          แต่ละสาขาวิชา/แผนกวิชา 

14.2 เครื่องมือ        แบบบันทึกรายงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

14.3 ระยะเวลา       มกราคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
1. ชื่อโครงการ : นิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ประจ าปีการศึกษา  2/2561 และ 1/2562 

ผู้ประสานงาน  นายมานพ  บุญประเสริฐ   
ต าแหน่ง   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   โทรศัพท์ 093-6791418 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mil……-……………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
   ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้มีการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้สอดกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ   ให้
บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้          การวัด
และประเมินผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ  โดยงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดท าโครงการนิเทศการเรียนการสอนขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัว     ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านได้
อย่างดียิ่ง นั้น 

   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการจึงจัดโครงการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและมุ่งเน้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ทางด้านวิชาการ ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

  4.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการ
สอน การให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  4.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนส่งเสริมประสิทธิภาพด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

4.3 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอนเพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ด ี ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 
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5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

5.1  ตารางนิเทศการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
5.2  การนิเทศติดตามผลการครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
6.1 ครูผู้สอนมีขวัญก าลังใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติการสอน 

  6.2 ชว่ยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  6.3 ชว่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลากร 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ ⁄           
2. ขออนุมัติโครงการ ⁄           
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ ⁄           
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ⁄           
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ⁄           
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน ⁄           
7. ส ารวจสถานท่ีการออกแข่งขันทักษะ ⁄           
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ ⁄           
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม ⁄           
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด ⁄           
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ            
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ  ⁄          
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  ⁄          
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  ⁄         

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄         

รวมเงิน 0     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นิเทศการเรียนการสอนครูทุกระดับชั้น ปวช.และ ปวส. 
9. พื้นที่ด าเนินการ :  ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

10.1 แผนการเรียน การสอนประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  และ 1/2562 
 10.2 ครูผู้สอนได้ให้รับค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วย ความเสมอภาค 
 10.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
 10.4 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 10.5 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 
 10.6 สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนผ่านการนิเทศการเรียนการสอน ประจ าภาคเรียนที่ 

2/2561  และ 1/2562 
 

เชิงคุณภาพ - ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการ
สอน การให้ข้อมูลแก่ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาการและมีปรับปรุงคุณภาพด้าน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอีกทั้งได้ให้
รับค าแนะน า  ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย 
- ครูผู้สอนมีขวัญก าลังใจมีความม่ันใจในการปฏิบัติการสอน
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างบุคคลในการท างาน
ร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561 – กันยายน   2562    
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 0 บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  0  บาท 
13.รายละเอียดงบประมาณ   ไม่มี 
14. การติดตามประเมินผล 

วิธีการ  นิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทุกแผนกวิชา 
เครื่องมือ แบบนิเทศการเรียนการสอน 
ระยะเวลา พฤศจิกายน  2561  - กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10. ชื่อโครงการ : Big  cleaning  day (กิจกรรม 5 ส) 

ผู้ประสานงาน  หัวหน้าแผนกวิชา 10 แผนกวิชา 
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชา   โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8        โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

11. สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
12. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  เกิด
บรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และห้องท างาน  เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน  
ถูกสุขลักษณะ  ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น  ประการส าคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียน นักศึกษา  
และบุคลากรในส านักงาน ท าให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ   

กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เน้นให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ  

กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ท าแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน  ดังนั้น กิจกรรม 5 ส จะเป็นพ้ืนฐานใน
การน าวีการบริหารใหม่ ๆ  เข้ามาใช้ภายในวิทยาลัยฯ  ฝ่ายวิชาการ จึงมีแนวคิดที่จะมีการด าเนิน กิจกรรม 
5 ส ได้แก่ สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
13. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความเข้าใจ
และน าหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
4.2  เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา 
4.3  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการท างานให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ 
4.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :   
 5.1  บรรยากาศการท างานดี  จิตใจแจ่มใส 
 5.2  ท างานสะดวก  รวดเร็ว  และง่ายขึ้น 
 5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 

5.4  สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1  นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  มีความเข้าใจ และน าหลัก 5 ส  
     ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
 6.2  นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช้กิจกรรม 5 ส  เป็นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา 
 6.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการ  
     ท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 6.4  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ 
     ความส าคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษาและ       
2. ขออนุมัติโครงการ     บุคลากรวิทยาลัย       
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     เทคนิคจะนะ        
4. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     รวม 1,000 คน       
5. ประชุมวางแผนการด าเนนิงาน            
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน            
7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ            
8. ประชาสัมพันธโ์ครงการ            
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม            
10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด            
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ            
12. รายงานความก้าวหนา้โครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ            
15. เสนอแนะแนวทางปรบัปรงุแก้ไข ส าหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

           

รวมเงิน      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0 
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14. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80   

15.  พื้นที่ด าเนินการ :  แผนกวิชา อาคารเรียน  ห้องเรียน และพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

a. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความเข้าใจ และน าหลัก 5 ส  ไปไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 

b. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมปรับปรุงคุณภาพงานโดยใช่กิจกรรม 5 ส  เป็นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา 
c. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และการ

ท างานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
 

17. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 1,000  คน 
เชิงคุณภาพ 1. บรรยากาศการท างานดี  จิตใจแจ่มใส 

2. ท างานสะดวก  รวดเร็ว  และง่ายขึ้น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  การสอน 
4. สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561 – กันยายน   2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณด าเนินตามโครงการ 0 

18. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  0  บาท   
 

19.  รายละเอียดงบประมาณ : 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย  - 
   

 ค่าวัสดุ  - 
   

 

หมายเหตุ : ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

14.1  วิธีการ       การสังเกตการณ์ 
14.2 เครื่องมือ        แบบบันทึกรายงาน 

14.3 ระยะเวลา       ธันวาคม   2561 - กันยายน   2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

14. ชื่อโครงการ :  จัดซื้อผ้าม่าน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ   
                 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคพื้นฐาน และแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์) 
ผู้ประสานงาน  หัวหน้าแผนกวิชา 5  แผนกวิชา   
ต าแหน่ง    หัวหน้าแผนกวิชา    โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8        โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

15. สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

16. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  
ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตร – กุลธิดา  เพ่ือบรมบ่มนิสัยให้นักเรียน
เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่ง ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะจะมีผล
ต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สอง ของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพ่ือหาประสบการณ์ในวันหนึ่ง ๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้าน  จึงต้องเอา
ใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม และลดภาวะที่
เป็นพิษ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด  ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม  การ
ปรับปรุงสภาพห้องเรียน  วิทยาลัยจึงต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจะได้พัฒนา ปรับปรุงให้ห้องเรียน มี
บรรยากาศที่ดีข้ึนในการจัดการเรียนการสอน 
 

17. วัตถุประสงค์ของโครงการ  : เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าเรียน   
5.  ผลผลติโครงการ (Output) :  บรรยากาศห้องเรียนที่ดี   น่าอยู่ น่าเรียน   
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  มีผ้าม่านในการกั้นห้องเรียนแผนกวิชาที่ต้องการ  
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ     ผ้าม่านกั้นห้องเรียน       
2. ขออนุมัติโครงการ     แผนกวิชา       
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     ช่างไฟฟ้า 1 ห้อง       
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     ช่างเชื่อมฯ 1 ห้อง       
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     ช่างอิเล็ก 1 ห้อง       
6. ค้นหาข้อมลู ติดต่อประสานงาน     เทคนิคพ้ืนฐาน 1 ห้อง       
7. ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ     สามัญ-สัมพันธ ์       
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ     1  ห้อง       
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม            
10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด            
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ            
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ            
15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรบัการจดักิจกรรม/
โครงการ 

           

รวมเงิน      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 40,000 
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   8. กลุ่มเป้าหมาย : ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
                          เทคนิคพ้ืนฐาน  และแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
9. พื้นที่ด าเนินการ :  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคพื้นฐาน   

                        และแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1ได้มีห้องเรียนที่น่าเรียน  มีบรรยากาศที่ดี   
10.2การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้มีผ้าม่านในการกั้นห้องที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคพ้ืนฐาน  และสามัญ-สัมพันธ์ 

5  ห้อง/
แผนกวิชา 

เชิงคุณภาพ ได้สร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ท าให้น่าอยู่  น่าเรียน  
เชิงเวลา พฤศจิกายน  2561 – กันยายน   2562  
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณด าเนินตามโครงการ 40,000 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  40,000  บาท   
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ : 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย  ค่าติดตั้งผ้าม่าน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 5 ห้อง/แผนกวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

 ค่าวัสดุ 
1.  ช่างไฟฟ้าก าลัง 

1. ผ้าม่าน ขนาด 1.2x3.3 เมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 

2. ผ้าม่าน ขนาด 1.8x3.3 เมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 

3. ผ้าม่าน ขนาด 1.8x2.70 
เมตร จ านวน 1 ชิ้น 

2. ช่างเชื่อมโลหะ 
1. ขนาด 1.85x1.70  เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น 
2.  ขนาด 1.76x2  เมตร 

จ านวน  1  ชิ้น 
3.  ขนาด 1.77 x 2.80 เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น 
4. ขนาด 1.87 x 3.6 เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น 
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       13. รายละเอียดงบประมาณ :  (ต่อ) 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ   
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ขนาด 1.85x1.70  เมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 

2. ขนาด 1.76x2  เมตร 
จ านวน  1  ชิ้น 

3.  ขนาด 1.77 x 2.80 เมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 

4. ขนาด 1.87 x 3.6 เมตร 
          จ านวน 1 ชิ้น 

  

4. เทคนิคพ้ืนฐาน  
1. ขนาด 1.85x1.70  เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น  
2. ขนาด 1.76x2  เมตร 

จ านวน  1  ชิ้น 
3.  ขนาด 1.77 x 2.80 เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น 
4. ขนาด 1.87 x 3.6 เมตร 

          จ านวน 1 ชิ้น 

  

5. สามัญ – สัมพันธ์  
1. ขนาด 1.85x1.70  เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น  
2. ขนาด 1.76x2  เมตร 

จ านวน  1  ชิ้น 
3.  ขนาด 1.77 x 2.80 เมตร 

จ านวน 1 ชิ้น 
4. ขนาด 1.87 x 3.6 เมตร 

          จ านวน 1 ชิ้น 

  

หมายเหตุ : ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม 

     14.  การติดตามประเมินผล : 

14.1  วิธีการ       การสังเกตการณ์ 
14.2 เครื่องมือ        แบบบันทึกรายงาน 

14.3 ระยะเวลา       ธันวาคม   2561 - กันยายน   2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  256๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

1.ชื่อโครงการ : สอบวัดแววนักเรียน  นักศึกษาเข้าใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ–นามสกุล : นางอาภาภรณ์  พลอยประเสริฐ 
     ต าแหน่ง : พนักงานราชการ      โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0๘๑-๒๗๗๐๘๒๖ 
     E-mail : chantawattana_123@hotmail.com 
  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ก าหนดให้มีการสอบวัด
แววของนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ ตามก าหนดการที่วิทยาลัย 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  5.1  เพ่ือวัดและประเมินการเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  5.2  เพื่อน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5.3 เพ่ือสรรหานักเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเข้าศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ได้นักเรียน นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการเข้าศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์การผ่านเกณฑ์การสอบวัดแววนักเรียน 
นักศึกษาเข้าใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 
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7. ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3       
2. ขออนุมัติโครงการ     จ านวน 280 คน     
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตร     
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     วิชาชีพ ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 6     
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     จ านวน 170 คน     
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          
7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

         

9. จัดซื้อ  จัดจ้าง          
10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

รวมเงิน 2,500    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,500 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
  10.1 นักเรียน นักศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบวัดแววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ 
  10.2 นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่ผ่านการทดสอบวัด
แววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบ

วัดแววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่  
- นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่ผ่านการทดสอบวัดแววนักเรียน 
นักศึกษาเข้าใหม่ 

280 คน 
 

170 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบ
วัดแววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่  
- นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่ผ่านการทดสอบวัดแววนักเรียน 
นักศึกษาเข้าใหม่ 

280 คน 
 

170 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินโครงการ เดือน มีนาคม – เดือน 
เมษายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

60 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินโครงการ 2,420 บาท 
 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 2,500 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- กระค าตอบปรนัย (ก ข ค ง) (60 ข้อ) 5 แพ็ค X 40 บาท 200 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แก

รม/500 แผ่น (ส าหรับจัดท า
ส าเนาข้อสอบวัดแววนักเรียน 
นักศึกษา แรกเข้า) 

8 รีม X 120 บาท 960 

- ซองน้ าตาลขนาด F4 ขยายข้าง 50 ซอง 3 แพ็ค X 420 บาท 1,260 
รวมเงิน 2,420 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  
  วิธีการ : ทะเบียนการเบิกจ่ายข้อสอบวัดแววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ 
  เครื่องมือ : แบบทดสอบวัดแววนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 
  ระยะเวลา : เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

1. ชื่อโครงการ   : ประกวดประเมินผลวิชาโครงการ 
          ผู้ประสานงาน : ชื่อ – นามสกุล : นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ 

ต าแหน่ง :  พนักงานราชการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๘๑-๒๗๗๐๘๒๖ 

E-mail : chantawattana_123@hotmail.com  
 

2. สถานภาพโครงการ    :   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ตามโครงการสร้างหลักสูตร ส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้บรรจุวิชาโครงการในหลักสูตร ปวช. 
และ ปวส. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่เรียนตลอดทั้งหลักสูตรเพ่ือคิดค้น
โครงการที่สร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สร้างเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือโครงการที่สร้างเพ่ือใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน ฉะนั้นวิทยาลัยเทคนิคจะนะจึงเล็งเห็นความส าคัญและสนับสนุนในการท าโครงการของ
นักเรียน จึงจัดแข่งขันโครงการขึ้นโดยให้นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จับกลุ่มส่งโครงงานเข้าประกวด
ประเมิน อย่างน้อย 1 โครงการ อีกทั้งใช้เป็นการวัดและประเมินผลโครงการของนักเรียน นักศึกษา ในรายวิชา
โครงการ 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

๔.๑  เพ่ือน าความรู้ที่ได้เรียนสร้างสรรค์โครงการ 
4.2 เพ่ือสร้างกิจนิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการท าโครงการ 

  4.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ในกระบวนการผลิตโครงการและกระตุ้นให้มี
การคิดค้นโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ   
 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 จ านวน 403 คน จัดท าชิ้นงาน
วิชาโครงการเข้าประกวด 
 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome : นักเรียน นักศึกษา ได้ชิ้นงานวิชาโครงการเข้าประกวด 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส)( 
เป้าหมาย 

)เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ( 
หมวดเงิน )ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1 . เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษา ปวช.๓ และ ปวส.๒     
2 . ขออนุมัติโครงการ     มีชิ้นงานในวิชาโครงการ     
3 . ขออนุญาตด าเนินโครงการ     จ านวน ๑60 ชิ้น     
4 . จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5 . ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          
6 . ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          
7 . ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          
8 . จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ

พร้อม 
         

9 . จัดซื้อ  จัดจ้าง          
10 . ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          
11 . เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
12 . รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

รวมเงิน  6,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6, 000  บาท 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
9. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้จัดท าชิ้นงานโครงการ 
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 403  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ได้จัดท าชิ้นงาน

โครงการ 
160 ชิ้น 

เชิงเวลา ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินโครงการ 5,980 บาท 

 
12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  6,000 บาท 
13. รายละเอียดงบประมาณ : 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- คณะกรรมการประเมินโครงการ
(บุคคลภายนอก) 

2 คน X 600 บาท 1, 002  

- เงินรางวัล - ระดับเหรียญทอง จ านวน 2 รางวัล 
รางวัลละ 500 บาท 

- ระดับเหรียญเงิน จ านวน 2 รางวัล 
รางวัลละ 300 บาท 

- ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 2 
รางวัล รางวัลละ 200 บาท 

๑,๕00 

   คา่ใช้สอย   

- ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 ม. X 2.4 ม. 1 ผืน X 450 บาท ๔๕๐ 
      ค่าวัสดุ   

- ค่าน้ าดื่ม  35 แพ็ค X 50 บาท 1,750 
- กระดาษท าเกียรติบัตรปั้มทอง A5 

สีขาว   
9 แพ็ค X 120 บาท 1,080 

รวมเงิน 5,980 
 

14. การติดตามประเมินผล : 
     วธิีการ   : ติดตามและประเมินผล 
     เครื่องมือ   : จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

     ระยะเวลา :   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

1. ชื่อโครงการ :  เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      ผู้ประสานงาน  : ชื่อ–นามสกุล : นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ 
     ต าแหน่ง : พนักงานราชการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๘๑-๒๗๗๐๘๒๖ 

    E-mail : chantawattana_123@hotmail.com  
  
2. สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ตาม
ก าหนดการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสอบ (V-NET)   
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  4.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนการทดสอบ 
(V-NET)  
  4.2 เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   4.3 เพ่ือนักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

5. ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน          
อาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 256๑ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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๗. ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ      

๒. ขออนุมัติโครงการ     ปวส.2 ได้เตรียมความพร้อมการทดสอบ     

๓. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     มาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้าน     

๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 403 คน     

๕. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

๖. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          

๗. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          

๘. จัดเตรยีมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม          

๙. จัดซื้อ  จัดจ้าง          

๑๐.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          

๑๑. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

๑๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
รวมเงิน 2,500    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,500 บาท 
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8. กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  : 
         10.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้และความพร้อมในการทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
       10.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
ผ่านทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

403 คน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
มีความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

403 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๑ (เดือนพฤศจิกายน – 
เดือนมกราคม 2562) 

70 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินโครงการ  2,440 บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :     2,500 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสดุ   

- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แก
รม/500 แผ่น (ส าหรับจัดท า
ส าเนาเอกสารเตรียมความพร้อม) 

10 รีม X 120 บาท 1,200 

- ลวดเสียบกระดาษ 32 มม. 20 กล่อง X 20 บาท 400 
- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 35-1M 2 โหล X 120 บาท 240 
- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 10-1M 5 โหล X 120 บาท 600 

รวมเงิน 2,440 
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14. การติดตามประเมินผล  :  

      วิธีการ : ติว (V-NET) 
      เครื่องมือ : แบบทดสอบการติว (V-NET) 
      ระยะเวลา : เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

1. ชื่อโครงการ :  ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      ผู้ประสานงาน  : ชื่อ–นามสกุล : นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ 
     ต าแหน่ง : พนักงานราชการ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๘๑-๒๗๗๐๘๒๖ 

    E-mail : chantawattana_123@hotmail.com  
  
2. สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ ตาม
ก าหนดการท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  4.1  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  4.2  เพ่ือน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4.3 เพ่ือน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประเมินผลมาตรฐานการศึกษา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน             
อาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 256๑ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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๗. ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๑. เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ      

๒. ขออนุมัติโครงการ     ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐาน     

๓. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     

๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     (V-NET) จ านวน 403 คน     

๕. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

๖. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          

๗. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          

๘. จัดเตรยีมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม          

๙. จัดซื้อ  จัดจ้าง          

๑๐.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          

๑๑. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

๑๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
รวมเงิน 8,400    

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 8,400 บาท 
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8. กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
         10.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 
      10.2 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
ผ่านทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

403 คน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
ได้ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

403 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๑ วันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 2 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินโครงการ 8,400 บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  8,400 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าท าการนอกเวลาราชการ 20 คน X 420 บาท 8,400 

รวมเงิน 8,400 
 

14. การติดตามประเมินผล  :  

      วิธีการ : ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      เครื่องมือ : แบบทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
      ระยะเวลา : วันที่ 26 – 27 มกราคม 256๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  256๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
1. ชื่อโครงการ : สอบมาตรฐานวิชาชีพ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล : นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ 
    ต าแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๗๗๐๒๖ 
    E-mail : chantawattana_123@hotmail.com  
 
2. สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มอบหมายให้งานวัดและ
ประเมินผล ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2547 นั้น นักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทางงานวัดและประเมินผล จึงเล็งเห็นความส าคัญได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

๔.๑ เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
๔.๒ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๔.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  ๔.๔ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ วิทยาเทคนิคจะนะ ที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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7. ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส () 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ     ครูผู้สอน จ านวน 52 คน     
2. ขออนุมัติโครงการ     ได้ข้อสอบที่มาตรฐานตามจุดประสงค์     
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     ของวิชาพร้อมจัดการทดสอบประมวล     
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     การเรียน การสอนตามรายวิชา     
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     ประจ าปีการศึกษา 2561     
6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          
7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

         

9. จัดซื้อ  จัดจ้าง          
10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

รวมเงิน 5,000      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000  บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ข้อสอบได้มาตรฐานตามรายวิชาของ ระดับ ปวช. ๓ และ ระดับ ปวส. ๒  
            วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

๑๐.1 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา สอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
๑๐.2 นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในสายงาน      
        

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

403  คน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 258  คน 
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 จ านวน 145 คน  
ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

403  คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ ธันวาคม 256๑ – มีนาคม  256๒ 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินโครงการ 4,960   บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  5,000  บาท 
  
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
• ค่าวัสดุ   

- กระดาษค าตอบปรนัย (ก ข ค ง) (100 ข้อ 200 แผ่น) 20 แพ็ค X 50 บาท 1,000 
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แก

รม/500 แผ่น (ส าหรับจัดท า
ส าเนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ) 

30 รีม X 120 บาท 3,600 

- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 35-1M 2 โหล X 120 บาท 240 
- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 10-1M 1 โหล X 120 บาท 120 

รวมเงิน 4,960 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : ทะเบียนการเบิกจ่ายข้อสอบมาตรฐาน 
เครื่องมือ : แบบทดสอบที่ได้มาตรฐานความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ระยะเวลา : ธันวาคม 256๑ – มีนาคม  256๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

18. ชื่อโครงการ : วันส าคัญของชาติ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ   
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการแห้องสมุด  โทรศัพท์  074-536077 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8782772 

2. สถานภาพโครงการ :      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

กิจกรรมวันส าคัญ  เน้นการปลูกฝังให้นักเรียน รู้ จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น  
และเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญ สามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริง นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ แม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก  และแสดงความสามารถของ
ตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน 

ดังนั้น  งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงจัดท าโครงการวันส าคัญของชาติ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้เห็นความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1.   เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.2.   เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1.  จัดบอร์ด  วันส าคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5.2.  จัดนิทรรศการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5.3  กิจกรรมร าลึกวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
6.1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และร าลึกถึงวันส าคัญ ต่าง ๆ ของไทย 
6.2.  นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม ที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง และสังคม 
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7.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยฯ    8,000  
ขออนุมัติโครงการ /    ครูและบุคลากรฯ       
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /           
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

 /          

จัดซื้อ จัดจ้าง  /          
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   /         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /         

สรุปและรายงานผล   /         

  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   /        

รวมเงิน 8,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000 
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8.   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา   ร้อยละ 60  
9.   พื้นที่ด าเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

       นักเรียน นักศึกษา น้อมร าลึกถึงวันส าคัญต่าง ๆ ของไทย 
11. ตัวชีว้ัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดนิทรรศการและบอร์ดความรู้ เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ        
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน
ปิยมหาราช และประเพณี วัฒนธรรมของไทย วันสุนทรภู่ ฯลฯ 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และส านึกรักประเทศไทย รวมถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 

ร้อยะ 60 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 8,000  บาท 

 
  12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………8,000…………………บาท 
  13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิล ขนาด  1 X 2 เมตร 300 
- เงินรางวัล ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศ 1 
รองชนะเลิศ 2 

500 
300 
200 
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หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ   

- วัสดุตกแต่งบอร์ด 10 ชุด  X  20  บาท 200 
- กระดาษสา 10แผ่น  X   25  บาท 250 
- กาวสองหน้า  3M (21 มม.*4 ม.) 3 อัน  X  170  บาท 340 
- กระดาษขาวเทา 10  แผ่น X 10  บาท 100 
- กระดาษโปสเตอร์บางสองหน้า 15  แผ่น  X  10  บาท 150 
- ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65*122 3 แผ่น  X  70  บาท 210 
- สมุดโน้ต คละลาย 10 เล่ม  X  100  บาท 1,000 
- ปากกาลูกลื่น  โครเมี่ยม 1 กล่อง  X  500  บาท 500 
- ชุดกระดานหมากฮอส 1 ชุด  X  600  บาท 600 
- ชุดโดมิโน ่ 1 ชุด X  600  บาท 600 
- ชุดกระดานหมากล้อม 1 ชุด X 900  บาท 900 
- ต้นคริสมาส ขนาด 1.5 เมตร 1 ชุด X 1,600 บาท 1,600 
- สติ๊กเกอร์แซอร์ 10  ม้วน  X  25  บาท 250 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ …………สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ..........……..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ.……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการวันส าคัญของชาติ...........………………………………… 
ระยะเวลา……พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562…………………….………………………………………………………… 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมรักการอ่าน 
ผู้ประสานงาน  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ   
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  โทรศัพท์  074-536077 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8782772 

2. สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน นักศึกษา ครู บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษา  ยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย        
การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมีความส าคัญต่อ
ชีวิต  เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และเปน็หัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการ
สอน และมีความ ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 
นักศึกษาทุกระดับชั้นและมีครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.1.  เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา 
4.2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4.3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือให้ห้องสมุดและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา รักการอ่าน 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

กิจกรรม ยอดนักอ่าน 
- จดบันทึก สรุป หนังสือที่สนใจ 
- นักเรียนมีความสนใจในการอ่านหนังสือวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และค้นคว้าด้วย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
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7.  สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย
อ่ืน ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยฯ    5,000  
ขออนุมัติโครงการ /    เข้าร่วมโครงการ       
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /    ไม่น้อยกว่า 100 

คน 
      

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /           
ประชาสัมพันธ์โครงการ /           
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม /           
จัดซื้อ จัดจ้าง /           
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด  /          
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /         
.สรุปและรายงานผล   /         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   /        

รวมเงิน 5,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  คน 
9. พื้นที่ด าเนินการ : ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า  100  คน ไม่น้อยกว่า  100  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก และมีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 50 
เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 5,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………………5,000………………………………………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ   

- ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว 12 ผืน X 100 บาท 1,200 
- กระเป๋าดินสอ      4 ใบ X 210 บาท 840 
- แฮนดี้ไดร์ฟ 16 GB 3 อัน X 350 บาท 1,050 
- สมุดโน้ต a4 11 เล่ม X 100 บาท 1,100 
- ปากกา สีน้ าเงิน สีแดง 3 กล่อง X 270 บาท 810 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ …………สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ..........……..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ.……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน...........………………………………… 
ระยะเวลา……พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562…………………….………………………………………………………… 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  
2562  
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-สกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) โทรศัพท์  074-536077-8 
 โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-7355093 

2. สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  

 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  สภาวะโลกปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การผลิตและบริการในภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจ
และบริการและภาคการเกษตรจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  ความจ าเป็นดังกล่าวส่งผลให้สถานประกอบการมีความ
ต้องการคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานและคุณภาพแรงงานเปลี่ยนไป  โดยที่สถานศึกษาของรัฐไม่สามารถผลิต
ก าลังคนสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่ง
รับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและ
บริการ  และภาคเกษตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและความต้องการด้านแรงงานของ
สถานประกอบการดังกล่าว  จึงก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ปรับบทบาทจัด
การศึกษาผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยบูรณาการและท าความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการร่วมกับสถานประกอบการ  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการค้าจังหวัด  องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

4. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  จ านวน  8  แผนก
วิชา  จ านวนนักเรียน  นักศึกษาทั้งหมด  412  คน 
3.2  เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
3.3  เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานประกอบการ 
3.4  เพื่อให้การฝึกงานของนักเรียน-นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จ านวน  412  คน  
เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา  ได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน   
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ   ⁄         
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄         
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ   ⁄         
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   ⁄         
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   ⁄         
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน   ⁄         
7. แผนกวิชาส ารวจสถานท่ีสถานประกอบการ   ⁄         
8. ประชาสัมพันธ์   ⁄         
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม   ⁄         
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ⁄         
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄       15,000 
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄        
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ⁄        
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ    ⁄        
15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม 
/ โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄        

รวมเงิน     15,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย  :  ครูผู้สอน  ผู้เรียนและสถานประกอบการ   

9. พื้นที่ด าเนินการ : สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1  ครูผู้สอนได้มีการติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยสถาน

ประกอบการละ  2  ครั้ง  
 10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  ท าให้เกิดทักษะเพ่ิมข้ึนจากสถานประกอบการ 
 10.3  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับสถานประกอบการ  และนักเรียน  นักศึกษา 
 10.4  ประเมินผลในการติดตามการนิเทศนักเรียน  นักศึกษาทุกครั้ง  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน  นักศึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ทันท่วงที 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา จ านวน  412  คน 
 ครูผู้สอน   20  คน 
 สถานประกอบการ 120  แห่ง 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชาได้เข้าติดตามและนิเทศนักเรียน  นักศึกษา   ร้อยละ  80 
เชิงเวลา พฤษภาคม – กันยายน 2562 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 15,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 15,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าพาหนะในการติดตามและนิเทศ  15,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

 วิธีการ    ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังการ
ด าเนินงาน  เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 

 เครื่องมือ  รายงานผลของครูผู้สอนที่ได้เข้านิเทศนักเรียน  นักศึกษา ในสถานประกอบการ 

 ระยะเวลา    กรกฎาคม – สิงหาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานก่อนไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ   
  ปีการศึกษา  2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8     โทรศัพท์เคลื่อนที่   
E-mil…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้ก าหนดให้นักเรียน  นักศึกษาทั้งสองระดับจะต้อง
ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในสถานการณ์จริง  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาชีพและเป็นการเรียนรู้  ตามสภาพความ
เป็นจริงในสถานประกอบการ  ด้วยเหตุนี้  การที่นักเรียน  นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  จึง
จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนทราบแนวปฏิบัติในการอยู่ในสถานประกอบการ  
จึงเป็นควรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน  ประจ าปีการศึกษา  2562 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงใน
สถานประกอบการ  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเหตุผล 
 4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบ  วินัยและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การด าเนินการการศึกษาตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จ านวน  412  คน 
5.2  บุคลากรครู  และครูที่ปรึกษา  จ านวน  40  คน 
5.3  บุคลากรในสถานประกอบการ  จ านวน 1  คน   

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
6.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา   ได้เข้าใจแนวทางการ

ปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ 
6.2  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชาได้ท าความเข้าใจ  พบปะกับ

ครูที่ปรึกษา  ในการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ  ก่อนไปฝึกงาน 
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7. ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงา

น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ   ⁄         
2. ขออนุมัติโครงการ   ⁄         
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ   ⁄         
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   ⁄         
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   ⁄         
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน   ⁄         
7. ประชาสัมพันธ์โครงการ   ⁄         
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม   ⁄         
9. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด    ⁄        
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄        
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄      13,000  
12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ⁄        
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ⁄        

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄        

รวมเงิน    13,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และปวส.2  ทุกแผนกวิชา  จ านวน  412  คน   

9. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
10.1  นักเรียน  นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  และท าความเข้าใจก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
10.3  นักเรียน  นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา  และสมาชิกร่วมฝึกงาน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  412  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา
ได้ได้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ  80   

เชิงเวลา พฤษภาคม  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 13,000  บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  13,000  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากร จ านวน 1 คน จ านวน 3 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600 บาท 

1,800 

ค่าใช้สอย   

  - ค่าอาหารว่าง - ค่าอาหารว่าง  จ านวน  412  คน  10,300 
 

ค่าวัสดุ   

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 1.ไวนิล ขนาด 4*2 เมตร 1,200 
 2.กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 10 

รีม 
1,000 

 3.กระดาษปก(สีชมพู,ส้ม,ขาว,แดง,เขียว) 
ขนาด 180 แกรม จ านวน 5 รีม ๆ ละ 50 
บาท 

500 

รวมค่าใช้จ่าย  13,000 
หมายเหตุ  ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

 วิธีการ :       ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน  
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
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 เครื่องมือ      แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา     พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายสุภาพ  สุขศรี 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู   โทรศัพท์ 074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่   

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพและสามารถ

ออกปฏิบัติงานจริงได้  ทางวิทยาลัยฯ  จึงจัดส่งนักเรียน  นักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ยังสถานประกอบการ
ต่าง ๆ  ตามสาขาวิชาที่นักเรียน นักศึกษาได้เรียน  ซึ่งหลังจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้อง
มีการสัมมนาเพ่ือให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  ที่อยู่ในสถานประกอบการ  ในแต่ละสาขาวิชา  เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดท าโครงการสัมมนานักเรียน  นักศึกษา
หลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  2562  ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
3.1  เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ  
3.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานประกอบการ 
3.3 เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
4.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จ านวน  412  คน 
4.2  ครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 20  คน 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   
5.1  นักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์จากการเข้ารับฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ   
5.2  นักเรียน  นักศึกษาได้สร้างความเข้าใจ  และเรียนรู้เพ่ิมเติมร่วมกันจากต่างหน่วยงานที่ได้

เข้ารับการฝึกงาน 
       5.3  เพ่ือให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ  
      5.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถาน
ประกอบการ 
      5.5 เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ    ⁄        
2. ขออนุมัติโครงการ    ⁄        
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ    ⁄        
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ    ⁄        
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน    ⁄        
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน    ⁄        
7. ส ารวจสถานท่ีการด าเนินโครงการ    ⁄        
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ    ⁄        
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการฯ    ⁄        
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด    ⁄        
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    ⁄      13,000  
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ⁄        
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ⁄        
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ    ⁄        
15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
ด าเนินโครงการ ในปีต่อไป 

   ⁄        

รวมเงิน    13,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13,000 
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8. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช.3  และปวส.2 ทุกแผนกวิชา  จ านวน  8  แผนกวิชา   

9. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
10.1  นักเรียน นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 

 10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
10.3  นักเรียน  นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
10.4  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงการวางตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  412  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  ทุกแผนกวิชา

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการฝึกงาน 
 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน  2561 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 13,000  บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  เป็นเงิน  13,000  บาท 

13. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

1. ค่าใช้สอย  13,000  บาท 
  - ค่าอาหารว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรครู 
เจ้าหน้าที่ 

412×25 10,300  บาท 

2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   
  - ค่าไวนิล ขนาด 4×2 เมตร จ านวน 1 ผืน 4×2×150 1,200  บาท 
  - กระดาษ AA ขนาด 80 แกรม รีม ๆ ละ 120 บาท 
จ านวน 10 รีม 

120×10 1,200 บาท 

  - กระดาษปกสี ขนาด 180 แกรม จ านวน 5 รีม ๆ ละ 60 5×60 300 บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการถั่วเฉลี่ย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

 วิธีการ :       ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน  
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 

 เครื่องมือ      แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา     กรกฎาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 
     ต าแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-536078  โทรสาร 074-536078 
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง    มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ

mailto:noptaporn@gmail.com
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือจัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอกับผู้เรียน และ
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติงาน และ
ปลูกฝังกิจนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุ และเครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์  
 2.เพ่ือพัฒนาเป็นห้องเรียนรู้เฉพาะทางงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
 3.เพ่ือให้มีสื่อการเรียนที่เพียงพอกับผู้เรียน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : เครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    ผู้เรียนงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและ
จักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน 

    
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /       
 ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
 จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  /       
จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด  /       
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /       
รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /      
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ   /      
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 

  /      

    15,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ๘๐ คน 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

๑๐.1 ผู้เรียนมีเครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม 
๑๐.2 การจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ วัสดุและเครื่องมือ งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์  8 ชนิด 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้เรียน ๘๐ คน 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม ๒๕๖1 – 30 มิถุนายน ๒๕๖2 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย วัสดุ และเครื่องมืองานซ่อมเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 15,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 15,๐๐๐ บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ  15,๐๐๐ 
    1. ประแจแอลหัวจีบ ไม่น้อยกว่า 6 ขนาด 
    2. ประแจบล็อก 6 เหลี่ยม  1/2 นิ้ว 
    3. ประแจบล็อกหัวจีบ  1/2 นิ้ว 
    4. ไม้อัด 1.2*2 ม. หนา 10 มม. 
    5.เหล็กกล่องหนา 2 มม. ขนาด 
       1*1 นิ้ว จ านวน 6 เส้น x 250 บาท 
    6.เหล็กกล่องหนา 2 มม. ขนาด  
       1*2 นิ้ว จ านวน 8 เส้น x 320บาท 
 

2   ชุด x 350 บาท 
1  กล่อง x 3,300 บาท 
1  กล่อง x 3,300 บาท 
5  แผ่น x 400 บาท 
10  เส้น x 250 บาท 
 
10  เส้น x 320 บาท 

700 
3,300 
3,300 
2,000 
2,500 

 
3,200 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและสอบถามความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: …………………..……ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ……………………………………..……………. 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  ……………นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์…………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง …………………………คร…ู……………………………………………………โทรศัพท์………………............................................................................          

โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………………………………097-3547177……………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : ตามที่แผนกช่างยนต์มีการขยายตัวของ
จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี และในปีการศึกษา 2561 มีเป้าหมายที่จะรับผู้เรียนถึงประมาณ 
300 คน ซึ่งได้แจ้งไปยังฝ่ายบริหารได้ทราบเป็นการเบื้องต้นในการขอให้พิจารณาเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดการเรียน
การสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ที่จะมีเพ่ิมขึ้น
ในอนาคตให้เป็นพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานและการเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการเพ่ือ
ด าเนินโครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกช่างยนต์เตรียมไว้ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.3 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานและเรียนภาคทฤษฎี 
4.4 เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆของแผนกฯ 
4.5 เพ่ือจัดระเบียบภายในแผนกวิชาช่างยนต์ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการ

สอน 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : แผนกวิชาช่างยนต์มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานและภาคเรียนทฤษฎีเพิ่มขึ้น 2 ห้องเรียน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : แผนกวิชาช่างยนต์ได้รับการขยายพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ลด
ความแออัด ท าให้สามารถจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ     นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์     

ขออนุมัติโครงการ     มีห้องเรียนปฏิบัติงานในวิชาเครื่องยนต์     

ขออนุญาตด าเนินโครงการ     เล็ก, วิชางานจักรยานยนต์ รวมจ านวน     

จัดท าค าสั่งกรรมการด าเนินโครงการ     2 ห้อง     

เชิญประชุมพร้อมรายงานการประชุม          

จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          

ด าเนินโครงการ          

สรุปผลการด าเนินโครงการ          
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : …ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์……………………………………..…………… 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ:  แผนกวชิาช่างยนต์……… 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.5 แผนกได้รับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ห้องเรียน เพ่ิมข้ึน 
10.6 มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะวิชา 
10.7 แผนกวิชาช่างยนต์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานหรือห้องเรียนเพ่ิมข้ึน  3 ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติงานหรือเรียนตามลักษณะรายวิชา ร้อยละ 70 

เชิงเวลา ธันวาคม 60 – พฤษภาคม 61  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 25,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ……………………………25,000……………………………………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 บาท x 1 ห้อง 20,000 บาท 

 ค่าวัสดุ   

- วัสดุส านักงาน 715  บาท x 7 ตัว 5,000 บาท 
 

14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : สังเกตการขณะด าเนินโครงการ  
เครื่องมือ : แบบสังเกตการณ์ 
ระยะเวลา : 6 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: ซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์  ภายในห้องเรียน ประจ าแผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสมพร  มณีนวล 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ โทรศัพท์ 074-5360779 ต่อ 137 
โทรสาร074536078โทรศพัท์เคลื่อนที่ 090-49-48483 
E-mail :tanproject@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

  ด้วยสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เปิดท าการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ได้             มี
นักเรียน นักศึกษา จบการศึกษาหลายรุ่น โดยแต่ปีมีปริมาณนักเรียน นักศึกษาเพิ่มข้ึน และมีครุภัณฑ์เก้าอ้ีแลค
เชอร์ ของทางสาขาวิชาที่เก่าและช ารุด ท าให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยวัสดุครุภัณฑ์ อย่างคุ้มค่า คณะครู
และนักเรียน-นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์แลคเชอร์  จ านวน 30 ชุด 
4.2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตาม 

หลักสูตร  
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output)  
5.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังมีครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์  จ านวน 30 ตัว 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 ครุภัณฑ์เก้าอ้ี เก้าอ้ีเลคเชอร์  จ านวน 30  ตวั 
ใช้ในห้องเรียนภายในแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อ่ืน 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
1.เขียนโครงการ     ซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอ้ี  20,000    
2.ขออนุมัติโครงการ     เก้าอ้ีเลคเชอร์  จ านวน 30  ชุด     
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ     ที่สมบูรณ์ใช้กับการเรียนการสอน     
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     ประจ าห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง     
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นเชิญวิทยากร          
8.จัดท าก าหนดการ          
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 20,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ห้องเรียนทฤษฏีแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ: แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 มีครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์ พร้อมที่จะใช้งาน 
10.2  การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - ซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์   จ านวน30 ตัว 
เชิงคุณภาพ  ได้ครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์  พร้อมใช้งาน ร้อยละ 100 
เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม – มีนาคม 2561 2 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  20,000บาท จ านวนเงิน  20,000บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 20,000บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวน
เงิน 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน :    
 ค่าวัสดุ    

วัสดุซ่อมแซม 1.อะไหล่ชุดแผ่นไม้เก้าอ้ีเลคเชอร์ก.03 จ านวน30ชุด 12,600  

 2.เหล็กกล่องขนาด 1*1นิ้ว หนา 1 มิล จ านวน 15 เส้น  2,100  

 3.เหล็กตัวซีขนาด 60*30*10มม. หนา 2 มิล จ านวน  
12 เส้น  

3,000  

 4.ลูกยางรองเก้าอ้ีขนาด 1 นิ้ว จ านวน 77  อัน  770  

 5.สีสเปร์ย์เอนกประสงค์ขนาดบรรจุ 400 ซีซี  สีด าด้าน 6
กระป๋อง   

780  

 6.สกูลหัวแบนแบบเกลียวหัวสว่านขนาด 1 นิ้ว ½   1  
กล่อง (กล่องละ 1,000 ตัว) 

750  

รวม  20,000  

 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนฤชาติ  สุวรรณชาตรี 
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ(ครู)   โทรศัพท…์……………......................................................................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๒-๘๒๗๐๙๓๒ 
    E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเป็น
การศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ซึ่งใน
การที่จะผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้ผลดีตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น จะต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานให้เหมือนกับสถานการณ์จริง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานระหว่างการเรียนการสอน แต่ใน
ปัจจุบันเครื่องมือและครุภัณฑ์บางส่วนที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเกิดการช ารุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งาน
ได้ ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จึงจัดท าโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษาแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพช ารุดให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย 
 4.2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.  ผลผลติโครงการ (Output)  : ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม           
     หมายเลข ๖๙๔๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๕๕๑-๐๐๑ สามารถใช้งานได้ 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายสามารถใช้งานได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ          

ขออนุมัติโครงการ           

ขออนุญาตด าเนินโครงการ          

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

ด าเนินการจัดท าโครงการ          

จัดซื้อ จัดจ้าง          

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด          

 เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ          

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

         

รวมเงิน ๓๕,๐๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๓๕,๐๐๐ บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายสามารถใช้งานได้ และมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน  

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :   

ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร และ

โทรคมนาคม หมายเลข ๖๙๔๐-๐๐๙-๐๐๐๑/๕๕๑-๐๐๑ 

๙ รายการ  

เชิงคุณภาพ  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายสามารถใช้งานได้  ร้อยละ ๙๐  
เชิงเวลา  ตุลาคม ๒๕๖๑-มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑ ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร และ

โทรคมนาคม 

๓๕,๐๐๐ บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๓๕,๐๐๐ บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสดุ    

- แผงวงจรเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ ๑,๘๖๔บาทx๓แผง ๕,๕๙๒ 
- ซีพียู ประมวลผล ๑,๙๔๖บาทx๓แผง ๕,๘๓๘ 
- แผงวงจรแรม DDR4(๒๔๐๐) ๔GB ๑,๙๕๐บาทx๓แผง ๕,๘๕๐ 
- วงจรเพาเวอร์ซับพลาย จ่ายไฟ ๖๕๐W ๕๖๐บาทx๓แผง ๑,๖๘๐ 
- คีบอร์ดพร้อมเมาส์ ๔๐๐บาทx๖ตัว ๒,๔๐๐ 
- สาย POWER AC UL (สายแบน) ๙๐บาทx๑๖เส้น ๑,๔๔๐ 
- สาย VGA M/M (๑.๘ ม) ๑๐๐บาทx๘เส้น ๘๐๐ 
- แผงบันทึกข้อมูลโซลิดสเตตไดรฟ์๑๒๘ GB ๑,๔๐๐บาทx๓แผง ๔,๒๐๐ 
- แผงวงจรจอมอนิเตอร์ ๑๘.๕ นิ้ว ๒,๔๐๐บาทx๓แผง ๗,๒๐๐ 

หมดรายการ   
รวมเงิน  ๓๕,๐๐๐ 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : การสังเกต 

เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงพัฒนาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ………………………… 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนิโรจน์ เพ็งศรี…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……089-9780179......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………089-9780179………………………… 

     E-mail : ……roht.pangsee@gmail.com…………………………………………………………………………………..  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นอาคารใหม่ ความพร้อมต่างๆ
ของอาคารไม่ค่อยมีมากท่าที่ควร รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในแผนกยังไม่สมบูรณ์ จึงได้วางแผนการปิด
ช่องลม บานเกล็ด ช่องกระจก ภายในห้องต่างๆ คือห้องเตรียมการสอน ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเขียนแบบ และห้อง
เครื่องมือ เพ่ือให้ดูเรียบร้อยสวยงามยิ่งข้ึน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้ห้องเตรียมการสอน ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเรียนเขียนแบบ ห้องเครื่องมือ 
มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ห้องเตรียมการสอน, ห้องเรียนทฤษฎี, ห้องเรียนเขียนแบบ, ห้องเครื่องมือ 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ห้องท่ีกั้นสวยงามคงทนแข็งแรง และประหยัดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ  /   กั้นห้อง ปิดกั้นช่องลมบานเกล็ด  18,000    

2. ขออนุมัติโครงการ  /   ภายในห้อง 4 ห้อง คือ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /   - ห้องเตรียมการสอน 1 ห้อง     

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   /  - ห้องเรียนทฤษฎี 2 ห้อง     

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   /  - ห้องเรียนเขียนแบบ 1 ห้อง     

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน   /  - ห้องเครื่องมือ 1 ห้อง     

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ   /       

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ   /       

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ   /       

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 18,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 18,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทางวิทยาลัยฯ   
9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ   
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ห้องเตรียมการสอน 1 ห้อง, ห้องเรียนทฤษฎี 2 ห้อง, ห้องเรียนเขียนแบบ 1 ห้อง,

ห้องเครื่องมือ 1 ห้อง 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จ านวน 4 ห้อง ได้รับการกั้น, ปิด
ช่องลมบานเกล็ด 

1 โครงการ 

เชิงคุณภาพ ใช้วัสดุส าหรับกั้นห้องที่มีความสวยงามและแข็งแรงทนทาน  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 18,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………18,000………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  กั้นห้อง จ านวน 5 ห้อง 18,000 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุด าเนินโครงการ   

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการจัดซื้อ / จัดจ้างตรงตามความต้องการ และความพึงใจของผู้ใช้งาน 
เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข ชช. 6730-001-0001/534-002 แผนกวชิาช่าง
เชื่อมโลหะ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 
ผู้ประสานงาน   นายประสาน  หมินแดง 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู โทรศัพท์                 -       
โทรสาร.             -                  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9692619 

 
2.  สถานภาพโครงการ: โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   : ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเป็น
การศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ซึ่งใน
การที่จะผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้ผลดีตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น จะต้องมีการ
จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานให้เหมือนกับสถานการณ์จริง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ จ าเป็นที่จะต้องใช้โปรเจตเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงานระหว่างการเรียนการ
สอน แต่ในปัจจุบันเครื่องโปรเจคเตอร์บางส่วนที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเกิดการช ารุด เสียหาย ไม่
สามารถใช้งานได้ ทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจึงจัดท าโครงการซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะข้ึนมา เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพช ารุดให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
4.2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) :  

5.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

6.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนท าให้เกิดประโยชน์
ในขณะท าการเรียนการสอนต่อผู้เรียนและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง  เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ      
 
 
 
 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว 

 5,000    
2.ขออนุมัติโครงการ         
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7.ส ารวจสถานที่การด าเนินงาน/โครงการ         
8.ประชาสัมพันธ์โครงการ         
9.จัดเตรียมด าเนินเอกสารโครงการ เตรียมความพร้อม         
10.จัดซื้อ จัดจ้าง         
11.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด         
12.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
13.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14.ประเมินผลด าเนินโครงการ         
15.สรุปผลและรายงานผลด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ         
16.เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไข ส าหรับการจดักิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 12,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 12,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

8.1 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะทุกคน 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ:  

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 ได้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
 10.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

10.3 เกิดประโยชน์ในขณะปฏิบัติงานต่อผู้เรียน 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตัว 
เชิงคุณภาพ ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอนใน

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
76 คน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 12,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ……………………12,000…………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ   
- ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนบอร์ด 12,000 * 1  บอร์ด 12,000 บาท 

 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ 
เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  ติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 

     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com………………………………………………………………………………….. 
2.  สถานภาพโครงการ: โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง  อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า  ๓,๐๐๐  ตาราง
เมตร แล้วเสร็จในปี 2560  ซึ่งอาคารนี้ได้มีแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  และแผนกวิชา
เทคนิคพ้ืนฐานเข้าใช้งาน  ซึ่งจะพบปัญหากับระบบไฟฟ้าภายในอาคารไม่ได้รองรับกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 3 
เฟส  จึงเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเหล่านั้นไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้  ดังนั้นทางแผนกช่างเชื่อมโลหะจึง
คิดโครงการติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวและเกิดผลดีต่อ
จัดการเรียนการสอน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถใชงานการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประประสิทธิผล

สูงสุด  
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) :  

5.1    เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่อง
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง  เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ     ระบบไฟฟ้าเข้า 
เครื่องเชื่อม Mig  10 เครื่อง 
เครื่องเชื่อม Tig 9 เครื่อง 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 6 เครื่อง 
ปั้มลม  1  เครื่อง 
ตู้ควบคุม 1 ตู้ 

 
 
 
 

     
2.ขออนุมัติโครงการ         
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7.เตรียมเอกสารและความพร้อม         
8.จัดซื้อ จัดจ้าง         
9.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด         
10.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
11.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12.ประเมินผลด าเนินโครงการ         
         
         
         
        145,000 

รวมเงิน    145,000 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 145,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

8.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะทุกคน 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ:  

อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ชั้นที่ 2  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 10.2 ระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องเชื่อม Mig  10 เครื่อง  เครื่องเชื่อม Tig 9 เครื่อง  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 6 
เครื่อง  ปั้มลม  1  เครื่อง  ตู้ควบคุม 1 ตู้ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องเชื่อม Mig  10 เครื่อง  เครื่องเชื่อม Tig 9 เครื่อง  
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 6 เครื่อง  ปั้มลม  1  เครื่อง  ตู้ควบคุม 
1 ตู้ 

ชั้น 2 แผนกช่างเชื่อม 

เชิงคุณภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของช่างไฟฟ้า ชั้น 2 แผนกช่างเชื่อม 
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 100,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ……………………100,000…………………………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย 

ตู้โหลด 3p * 24  1 ใบ 
สาย THW # 1 * 50   จ านวน 50 เมตร 
สาย THW # 1 * 4   จ านวน 18  ม้วน 
สาย THW # 1 * 6   จ านวน 9  ม้วน 
ปลักกราวค์คู่           จ านวน  29 ตัว 
เพาเวอร์ปลัก           จ านวน  21 ชุด 
รางไวเวย์ + อุปกรณ์  จ านวน  1 ชุด 
ท่อ + อุปกรณ์          จ านวน  1 ชุด 
 

100,000 บาท 100,000 บาท 

 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
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 ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย 

เบเกอร์ 3 p ( Inva )    จ านวน  4 ตัว 
เบเกอร์ 3 p               จ านวน  1 ตัว 
แผงลีเทค                  จ านวน  20 อัน 
สแควบล๊อค               จ านวน  40 ตัว 
 

100,000 บาท 100,000 บาท 

 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ขนย้ายเครื่องจักรกลงานไม้ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 

    ผู้ประสานงาน  นายสมคิด  เพ็ชร์เทพ 
       ต าแหน่ง คร ูโทรศัพท์ 081-7380113 

นายวศโดม  จุลิวรรณลีย์ 
       ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๔๒๑๐๗๔         

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ด้วยแผนกวิชาช่างก่อสร้างมีความจ าเป็นที่จะต้องขนย้าย
เครื่องจักรกลงานไม้จากอาคารเรียนชั่วคราวมายังอาคารเรียนหลังใหม่ ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่เก่ียวข้อง และพัฒนาฝีมือนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของคณะกรรมการอาชีวศึกษานั้น ซึ่ง
นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบัน และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
เหมาะแก่การเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักร 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
๓. เพ่ือขนย้ายเครื่องจักรกลงานไม้จากอาคารเรียนชั่วคราวมายังอาคารเรียนใหม่ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ขนย้ายเครื่องจักรกลงานไม้จากอาคารเรียนชั่วคราวทั้งหมด 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : เครื่องจักรมีความพร้อมที่จะให้นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /         

ขออนุมัติโครงการ /          

ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /         

ค้นหาข้อมูล  /        

ส่งมอบงาน ให้กับ งาน ที่ รับผิดชอบ หรือผู้ขอใช้  /        

จัดท าเอกสารขอเบิกเงินค่าวัสดุ-อุปกรณ์(งานพัสดุ)  /        

รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /        

ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  /       

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  /       

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๑๕,๐๐๐ บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : - 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : แผนกวิชาช่างก่อสร้างมีเครื่องจักรกลงานไม้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ขนย้ายย้ายเครื่องจักร ๑๒ เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เครื่องจักรติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ อาคารเรียนใหม่ ๑๒ เครื่อง 

เชิงเวลา ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒  

เชิงค่าใช้จ่าย ขนย้ายย้ายเครื่องจักรจ านวน ๑๒ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักร จ านวน 12 
เครื่อง 

  

- เครื่องขัดกระดาษทรายแบบตั้งพ้ืน 
หมายเลข ชส 3220-009-
0001/411-001 

๑,000บาท X 1 เครื่อง ๑,000บาท 

- เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืนหมายเลข ชส 
3445-001-0001/411-001 

1,๐00บาท X 1 เครื่อง 1,๐00บาท 

- เครื่องเจาะรูเหลี่ยมหมายเลข ชส 
3445-001-0003/411-001 

๑,000บาท X 1 เครื่อง ๑,000บาท 

- เครื่องกลึงไม้ หมายเลข ชส 5180-
001-0001-421-001ถึง002 

- และ ชส 5180-001-0010-431-
001 
 

๑,000บาท X 3 เครื่อง ๓,000 บาท 

- เครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด 300 มม. 
หมายเลข ชส 3220-003-
0002/421-001 

๒,000บาท X 1 เครื่อง ๒,000บาท 

- เครื่องลับใบมีดเครื่องไสไม้ หมายเลข 
ชส 5110-028-0001/421-001 

๑,000บาท X 1 เครื่อง ๑,000บาท 
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- เครื่องเลื่อยสายพาน ขนาด 800 มม.
หมายเลข ชส 3220-003-
0003/421-001 

๓,000บาท X 1 เครื่อง ๓,000บาท 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- เครื่องเพลาะไม้ ขนาด 8 นิ้ว หมายเลข 
ชส 5180-001-0001/431-001 

1,๐00บาท X 1 เครื่อง 1,๐00บาท 

- เครื่องเลื่อยรัศมี ขนาด 300 มม. 
หมายเลข ชส 3220-003-
0009/431-001 

1,๐00บาท X 1 เครื่อง 1,๐00บาท 

- เครื่องอัดอากาศเคลื่อนที่ หมายเลข ชส 
4310-001-0002/431-001 

1,๐00บาท X 1 เครื่อง 1,๐00บาท 

หมดรายการ   

รวมเงิน  ๑5,000 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องจักร 

เครื่องมือ : แบบสอบถาม 

ระยะเวลา : 1 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักร 

    ผู้ประสานงาน  นายสมคิด เพ็ชร์เทพ 
        ต าแหน่ง ครู โทรศัพท์ 081-7380133 

   นายวศโดม จุลิวรรณลีย์         
   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน โทรศัพท์ 084-8421074 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และนักพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งในการที่จะผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้ดี
ตามนโยบานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานให้เหมือนใน
สถานการณ์จริง ซึ่งในการจักการเรียนการสอนในปัจจุบันในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในการเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันเครื่องมือและครุภัณฑ์ในบางส่วนที่ใช้ใน
กระบวนการเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จึงจัดท า
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษาขึ้นมา เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดให้สามารถให้สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
 4.1 ซ่อมแซมเครื่องจักรแผนกวิชาช่างก่อสร้างจ านวน 3 เครื่อง 

 4.2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 5.1 ซ่อมแซมเครื่องจักรจ านวน 3 เครื่อง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   : 

 6.1 เครื่องจักรจ านวน 3 เครื่องสามารถใช้งานในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ปลอดภัย 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงา

น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

เขียนโครงการ /     วิทยาลัยเทคนิคจะนะ      
ขออนุมัติโครงการ /           
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /           
ค้นหาข้อมูล  /          
ส่งมอบงาน ให้กับ งาน ที่ รับผิดชอบ หรือผู้ขอใช้  /          
จัดท าเอกสารขอเบิกเงินค่าซ่อมแซม  
(งานพัสดุ) 

 /          

รายงานความก้าวหน้าโครงการ  /          
ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ   /         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

  /         

รวมเงิน      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 60,0000  บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : - 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 10.1 เครื่องจักสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ซ่อมแซมเครื่องจักร  2 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรจ านวน 12 เครื่อง 60,000 บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 80,000บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักร จ านวน 3เครื่อง   

- เครื่องใส หมายเลข ชส 3210-001-
0001-421-001 

- ชุดคอนโทรลแมคเนติก 

- สวิทซ์คอนโทรล 

- มอเตอร์ 3 ตัว 

25,000 บาท X 1 เครื่อง 25,000บาท 

- เครื่องเลื่อยสายพาน หมายเลข ชส 
3220-003-0003-421-001 

- ชุดมูเล่ย์ขับใบเลื่อย 2 ตัว 

- สวิทซ์คอนโทรล 2 ตัว 

- ซ่อมท าความสะอาดมอเตอร์ 
- ชุดปรับแต่งใบเลื่อย 

- ระบบเบรก 

- ท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

30,000บาท X 1 เครื่อง 30,000 บาท 

- เครื่องตัดวงเดือน หมายเลข ชส 3220-
003-0002-421-001 

- ซ่อมบูทใบเลื่อย 

- เปลี่ยนขาสไลด์ 
- ซ่อมท าความสะอาด และบ ารุงรักษา 

5,000บาท X 1 เครื่อง 5,000 บาท 

หมดรายการ   

รวมเงิน  60,000 บาท 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องจักร 

เครื่องมือ : แบบสอบถาม 

ระยะเวลา : 1 เดือน 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  ติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสมคิด เพ็ชร์เทพ 
       ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาชา่งก่อสร้าง โทรศัพท์ 081-7380133          

   นายวศโดม จุลิวรรณลีย์         
   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน โทรศัพท์ 084-8421074 

 
2.  สถานภาพโครงการ: โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง  อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า  ๓,๐๐๐  ตาราง
เมตร แล้วเสร็จในปี 2560  ซึ่งอาคารนี้ได้มีแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  และแผนกวิชา
เทคนิคพ้ืนฐานเข้าใช้งาน  ซึ่งจะพบปัญหากับระบบไฟฟ้าภายในอาคารไม่ได้รองรับกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 3 
เฟส  จึงเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเหล่านั้นไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้  ดังนั้นทางแผนกช่างก่อสร้างจึงคิด
โครงการติดตั้งและระบบไฟฟ้าภายในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวและเกิดผลดีต่อจัดการ
เรียนการสอน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประประสิทธิผล

สูงสุด  
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) :  

5.1    เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

เครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่อง
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง  เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ     ระบบไฟฟ้าเข้า 
เครื่องจักรจ านวน 12 เครื่อง 
และตู้ควบคุม 1 ตู้ 

 
 
 
 

     
2.ขออนุมัติโครงการ         
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         
7.เตรียมเอกสารและความพร้อม         
8.จัดซื้อ จัดจ้าง         
9.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด         
10.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
11.รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
12.ประเมินผลด าเนินโครงการ         
        45,000 

รวมเงิน    45,000 
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 45,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

8.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างทุกคน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ:  

อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ชั้นที่ 1  
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 10.2 ระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรจ านวน 12 เครื่อง และตู้ควบคุม 1 ตู้ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องจักรจ านวน 12 เครื่อง  ตู้ควบคุม 1 ตู้ ชั้น 1 แผนกช่างก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานของช่างไฟฟ้า ชั้น 1 แผนกช่างก่อสร้าง 
เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 45,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ……………………45,000…………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย 

ตู้โหลด 3p * 24  1 ใบ 
สาย THW # 1 * 50   จ านวน 20 เมตร 
สาย THW # 1 * 4   จ านวน 10  ม้วน 
สาย THW # 1 * 6   จ านวน 5  ม้วน 
ปลักกราวค์คู่           จ านวน  10 ตัว 
เพาเวอร์ปลัก           จ านวน  12 ชุด 
รางไวเวย์ + อุปกรณ์  จ านวน  1 ชุด 
ท่อ + อุปกรณ์          จ านวน  1 ชุด 

45,000 บาท 45,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมาบริการ ประกอบด้วย 
เบเกอร์ 3 p ( Inva )    จ านวน  4 ตัว 
เบเกอร์ 3 p               จ านวน  1 ตัว 
แผงลีเทค                  จ านวน  10 อัน 
สแควบล๊อค               จ านวน  25 ตัว 
 

  

 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  และประเมินผลตามผลที่คาดว่าได้รับ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ขนย้ายเครื่องจักรทางการศึกษา 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นายสุวิทย์  ตาตะนันท์ 
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท…์…………….................................................................        

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่     087-2947685 

     E-mail :   suwit.eak@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องจากแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  ตั้งอยู่ในอาคารเรียน
ชั่วคราว  และจ านวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนก็มีจ านวนมากแต่พ้ืนที่ในการปฎิบัติงานมีจ ากัด จึงจ าเป็นต้องย้าย
เครื่องจักรไปยังอาคารหลังใหม่ที่มีพ้ืนที่ในการปฎิบัติงานมากกว่า  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  มีพ้ืนที่ในวางเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน  
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีพ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ปฎิบัติงาน
เพ่ิมข้ึนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ      
 
 
 
 
 

นักเรียน  นักศึกษา 

    

ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

เตรียมเอกสารและความพร้อม         

 จัดซื้อ จัดจ้าง         

 ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด         

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปและรายงานผลรวมเงิน    ๑๕,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๑๕,,๐๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ชั้นที่ 3 อาคารหลังใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1 ครูและนักเรียนมีพ้ืนที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแผนกเพ่ิมข้ึน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน มีพ้ืนที่ในการติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมข้ึน ๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาที่
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

๑00 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ ๑๕,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………๑๕,000……………………………………………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  ๑๕,000 

- ฯลฯ   

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :      ประเมินผลหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เครื่องมือ :      แบบส ารวจความพึงพอใจของโครงการ 
ระยะเวลา :    ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นายสุวิทย์  ตาตะนันท์ 
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท…์…………….................................................................        

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่     087-2947685 

     E-mail :   suwit.eak@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : เนื่องจากแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  ตั้งอยู่ในอาคารเรียนใหม่
ชั้นที่ ๓ และจ านวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนก็มีจ านวนมากแต่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ 
เฟส ที่จะใช้ในการต่อเข้ากับเครื่องจักรเพ่ือให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ 
เฟสเพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  มีระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่ใช้ในการท างานของเครื่องจักรกล  
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ครูและผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เครื่องจักรที่ใช้ปฎิบัติงานท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ      
 
 
 
 
 

นักเรียน  นักศึกษา 

    

2. ขออนุมัติโครงการ         

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

6. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

7. เตรียมเอกสารและความพร้อม         

8.  จัดซื้อ จัดจ้าง         

9.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด         

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปและรายงานผลรวมเงิน    ๔๐,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๔๐,,๐๐๐ 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ชั้นที่ 3 อาคารหลังใหม่  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1 ครูและนักเรียนมีเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน มีเครื่องจักรที่ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ ครูและนักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาที่
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

๑00 คน 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ ๔๐,000 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ……………………๔๐,000……………………………………………………………………บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างเหมาบริการ  ๔๐,000 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :      ประเมินผลหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เครื่องมือ :      แบบส ารวจความพึงพอใจของโครงการ 
ระยะเวลา :    ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

19. ชื่อโครงการ : โครงงานวิทยาศาสตร ์
ผู้ประสานงาน  ครูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ต าแหน่ง      โทรศัพท์   074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8    โทรศัพท์เคลื่อนที่ - 
E-mail  - 

20. สถานภาพโครงการ :        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
21. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ด้วยการสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ด าเนินการจัดการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  โดยส านักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ให้มีการจัดประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)  ระดับภาค  และในระดับชาติและนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษาเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยการน าความรู้ทางด้าน
ต่าง ๆ  และทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานในการสร้างผลงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วน
ร่วมและประเทศชาติ 

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์  จึงได้จัดท าโครงการและให้
นักเรียน นักศึกษาจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกิด
ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถน าผลงานไปใช้พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ทั้งนี้สามารถน าผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดในนามของวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
22. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น  และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
4.2  เพื่อน าความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 

23. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการท า
โครงงานและมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

24. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ 
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25. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ          5,000  
2. ขออนุมัติโครงการ            
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ            
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ            
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน            
6. ค้นหาข้อมลู ติดต่อประสานงาน            
7. ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ            
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ            
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

           

10.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด            
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ            
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

           

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข             
รวมเงิน    5,000  

งบประมาณรวมท้ังโครงการ 5,000 
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20. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
21.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
22. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

a. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด 
ขั้นสูง 

10.2  นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้ 
10.3  มีชิ้นงานโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดในนามของวิทยาลัยฯ  

23. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 6 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการ

ท าโครงงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา มิถุนายน  2562 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณด าเนินตามโครงการ 5,000 

24. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000  บาท   
25.  รายละเอียดงบประมาณ : 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าวัสดุ   

- ค่าใช้จ่ายในการท าชิ้นงาน จ านวน 
6 โครงงาน 

700 บาท x 6  โครงงาน  

4,200 

- ป้ายไวนิล 500 บาท x 1  แผ่น 500 
- ค่าอุปกรณ์ท ารายงานเป็นเล่ม 

- กระดาษ A4 

- กระดาษปก 

300  บาท  

300 

รวมเงิน  5,000 

 

14.  การติดตามประเมินผล : 

14.1  วิธีการ       รายงานผลโครงงานวิทยาศาสตร์และติดตามจากจ านวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

14.2 เครื่องมือ        รูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์และใบเซ็นชื่อ 

14.3 ระยะเวลา       เดือนมิถุนายน   2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว 
     ต าแหน่ง ครูช านาญการ     โทรศัพท์ 074-536077 

     โทรสาร 074-536078   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5987219    
    e-Mail : suwit@chanatc.ac.th  
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ 
สมานฉันท์ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเน้น 6 เรื่องที่ส าคัญ คือ ปฏิรูปครู เพ่ิมและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ปฏิรูปการ
เรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางด้านวิชาชีพและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติ โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มา
จ านวนหนึ่ง เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเวลามากกว่า 9 ปีแล้ว จึงท าให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
บางส่วนเกิดความเสียหายจากอายุการใช้งานนาน ๆ ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้เห็นความส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถ
พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอน และยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนเพ่ิมอีก       จ านวน 
20 เครื่อง 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

14. ส ารวจข้อมูล/เขียนโครงการ     - นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ มเีครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนเพิ่ม
อีก จ านวน 20 เครื่อง 
- นักเรียน นักศึกษา ได้เรยีนรู้และฝกึ

ทักษะจากการปฏิบตัิจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

15. ขออนุมัติโครงการ         

16. ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

17. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

        

18. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

19. ศึกษาข้อมูลราคาวัสดุ-อุปกรณ์         

20. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์         

21. ด าเนินการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

22. รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

23. ประเมินผลการด าเนินโครงการ         

24. สรุปผลการด าเนินโครงการ         

25. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข      
ส าหรับการจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

        

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ส าหรับการเรียน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดการเรียน การสอน  20 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 171 คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 6 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินเรียนฟรี 15 ปี 50,000 บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 50,000บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   

- วัสดุคอมพิวเตอร์  50,000 

- ฯลฯ   

 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : สรุปรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

เครื่องมือ : แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  256๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  โครงการซ่อมแซมพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีของแผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ 
ผู้ประสานงาน   นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู โทรศัพท์                 -       
โทรสาร.             -                  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099-3578735 

 
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ด้วยแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการมาด้วย
ระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า  12  ปี  โดยมีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีของแผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ ที่มีสภาพไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนแตกหัก เนื่องจากมีแผนกวิชาช่างยนต์และนักเรียน นักศึกษาต่างแผนก
วิชาที่มาเรียนร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่ต้องมีสภาพพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีต้องเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและความปลอดภัย  
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

 4.1 เพ่ือให้แผนกวิชามีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีที่ปูพ้ืนกระเบื้องที่มีความแข็งแรง สวยงาม เหมาะกับ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) :  
5.1 แผนกวิชามีการปรับปรุงพื้นกระเบื้องในห้องทฤษฎีโดยปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพ้ืนที่ 60.60 ตาราง
เมตร 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 แผนกวิชามีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดประโยชน์ ความปลอดภัยในขณะ

ปฏิบัติงานต่อผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง  เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4  งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ      24,951    
2.ขออนุมัติโครงการ          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          
6.ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน          
7.ส ารวจสถานที่การด าเนินงาน/โครงการ          
8.ประชาสัมพันธ์โครงการ          
9.จัดเตรียมด าเนินเอกสารโครงการ เตรียมความพร้อม          
10.จัดซื้อ จัดจ้าง          
11.ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด          
12.เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
13.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
14.ประเมินผลด าเนินโครงการ          
15.สรุปผลและรายงานผลด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ          
16.เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไข ส าหรับการจดักิจกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

         

รวมเงิน 24,951    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 24,951 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

8.1 เชิงปริมาณ 
8.1.1 แผนกวชิามีการปรับปรุงพื้นกระเบื้องในห้องทฤษฎีโดยปูพื้นกระเบื้อง ขนาดพ้ืนที่  
         60.60   ตารางเมตร 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 แผนกวชิาได้มีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพ 

 

9.  พื้นที่ด าเนินการ:  

พ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎี แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 แผนกวิชามีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีที่ปูพ้ืนกระเบื้องที่มีความแข็งแรง สวยงาม 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ แผนกวิชามีการปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีโดยปูพื้น
กระเบื้อง ขนาดพ้ืนที่ 60.60 ตารางเมตร 

60.60 ตารางเมตร 

เชิงคุณภาพ แผนกวิชาได้มีพ้ืนกระเบื้องในห้องทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพ 60.60 ตารางเมตร 
เชิงเวลา ตุลาคม  – ธันวาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 24,951 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : ………………………24,951 ………………บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าใช้สอย   

- ค่ากระเบื้องขนาดพ้ืนที่  
60.60 ตารางเมตร 

200 บาท 12,120 บาท 

- ค่าแรงขนาดพ้ืนที่  
60.60 ตารางเมตร 

110 บาท 6,666 บาท 

- ปูนตราเสือ 23 ถุงๆละ  155 บาท 3,565 บาท 

- ทรายหยาบ 4 คิวๆละ 500 บาท 2,000 บาท 
- ยาแนวกระเบื้อง 10 ถุงๆละ 60 บาท 600 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ประเมินผลหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เครื่องมือ : แบบส ารวจความพึงพอใจของโครงการ 
ระยะเวลา : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: ปรับปรุงกั้นห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ต าแหน่ง : พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    

E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : ปรับปรุงกั้นห้องเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ มีที่ห้องเรียนและอาคาร
เรียนส าหรับจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ มีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนส าหรับจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4.2 เพ่ือจัดสัดส่วนอาคารส านักงานให้สะดวกแกน่ักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  กั้นห้องเรียนแผนกบัญชี จ านวน 2 ห้อง 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 ห้อง 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนส าหรับจัดกิจกรรม การเรียนการ  
     สอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนของอาคารส านักงานให้สะดวกแก่นักเรียน    
                นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          

2.ขออนุมัติโครงการ          

3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญ
วิทยากร 

    ครู บุคลากรทางการศึกษา     

8.จัดท าก าหนดการ     และนักเรียน นักศึกษา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 200,000     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 200,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คระครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา มีที่ห้องเรียนและอาคารเรียนส าหรับจัดกิจกรรม การเรียน 
       การสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนของอาคารส านักงานให้สะดวกแกน่ักเรียน  
                นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -  กั้นห้องเรียนแผนกบัญชี จ านวน 2 ห้อง 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 ห้อง 
 

-  จ านวน 2 ห้อง 
-  จ านวน 2 ห้อง 
 

เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีที่ห้องเรียนและอาคารเรียน
ส าหรับจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 1 ปีการศึกษา 2562 
เชิงค่าใช้จ่าย -  กั้นห้องเรียนแผนกบัญชี จ านวน 2 ห้อง จ านวน  100,000 

บาท 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 ห้อง  จ านวน  
100,000 บาท 
 

200,000    บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  200,000    บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   

 ค่าใช้สอย   

กั้นห้องเรียนแผนกบัญชี  
จ านวน 2 ห้อง 
กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 2 ห้อง 
 

-  กั้นห้องเรียนแผนกบัญชี จ านวน 2 ห้องๆ ละ 50,000 บาท 
-  กั้นห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 ห้องๆ ละ 
50,000 บาท 
 

100,000 
 100,000 

 

รวม 200,000 
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14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดจ้างท าลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ต าแหน่ง : พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท:์ 074 – 536077 , 074 – 536078 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    
E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
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อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  เพื่อเพ่ิมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ มีพื้นส าหรับจัดท ากิจกรรมต่างๆ ในการ
เรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4.2 เพ่ือความสะดวกสบาย ในการใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น  
4.3 เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมภายในประจ า
ศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
-  ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีมีพ้ืนส าหรับจัดท ากิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
6.2 นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ มีความสะดวกสบาย ในการใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น   
6.3 ได้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมภายใน
ประจ าศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          
2.ขออนุมัติโครงการ          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญ
วิทยากร 

    ครู บุคลากรทางการศึกษา     

8.จัดท าก าหนดการ     และนักเรียน นักศึกษา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 40,000     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา มีพ้ืนส าหรับจัดท ากิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 
10.2 นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ มีความสะดวกสบาย ในการใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น   
10.3 ได้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมภายใน
ประจ าศูนย์ฯ 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  25 เมตร ยาว 42 เมตร 

หนา  15  เซนติเมตร 
ตารางเมตร 

 
เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา มีพ้ืนส าหรับจัดท ากิจกรรม

ต่างๆ ในการเรียนการสอนได้สะดวกมากยิ่งข้ึน มีความ
สะดวกสบาย ในการใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีประสิทธิภาพใน
การกิจกรรมมากข้ึนและได้เป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มี
ความร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมภายในประจ า
ศูนย์ฯ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  25 เมตร ยาว 42 เมตร 

หนา  15  เซนติเมตร 
40,000     บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  40,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
 ค่าใช้สอย   
จัดจ้างท าลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง  25 เมตร ยาว 42 เมตร หนา  15  
เซนติเมตร 

ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  25 เมตร x 
ยาว 42 เมตร = 1,050 ตารางเมตรๆละ x 350 บาท  

40,000  
 
 

รวม 40,000 
 
14. การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน 1 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ต าแหน่ง : พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436078 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    
E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
มาตรฐานสากลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดโครงการ: ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ในการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียน และสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการเรียนสายอาชีพ 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

4.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
4.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ในการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน 
4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ ที่ได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1 นักเรียน โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส   เข้าร่วมโครงการ 200 คน 
5.2 นักเรียนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 
5.3 บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส มีความเข้าใจในการ
เรียนสายอาชีพ มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ /    ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา     
2.ขออนุมัติโครงการ /     ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา     
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
6.บันทึกรายงานการประชุม  /        
7.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ ใช้สอย  /        
8.ด าเนินโครงการ  /        
9.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ  /        
10.รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
11.สรุปและรายงานผลโครงการ   /       
   /       

รวมเงิน  3,876   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ                   3,876 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนมัธยม และโรงเรียนขยายโอกาส 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1 นักเรียน โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส มีความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพ 
10.2   จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - นักเรียน โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส เข้า
ร่วมโครงการ 200 คน 
- นักเรียนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา เข้า

ร่วมโครงการมากกว่า 
บุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา เข้าร่วม
โครงการ       

คน 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส มีความ
เข้าใจในการเรียนสายอาชีพ 

- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 90 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,876 บาท 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………………………3,876……………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 

ป้ายไวนิล ขนาด 2.2 X1.2เมตรX150บาท X 6 
ผืน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 300ใบ X5บาท 

2,376 
1,500 

รวมจ านวนเงิน 3,876 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ตรวจสอบจากสถิติการรับสมัคร 
เครื่องมือ :นับจ านวนจากใบรับสมัคร 
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนที่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายสอแหละ  เจะแอ 
ต าแหน่ง : พนักงานราชการ ครู  โทรศัพท:์ 074 – 436077 , 074 – 436088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089 - 2941124    

E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: จัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของ
ศูนย์ฯ ที่ต่างระดับให้เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแกน่ักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของศูนย์ฯ ที่ต่างระดับให้เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4.2 เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแกน่ักเรียน นักศึกษา ครู และ 
     บุคลากรประจ าศูนย์ฯ 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 
- ปรับปรุงถมดินโดยรอบศูนย์ฯ ประมาณ  11,200  ตารางเมตร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
6.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีพ้ืนที่โดยรอบของศูนย์ฯ เท่าเทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
6.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก ่ 
     นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          

2.ขออนุมัติโครงการ          

3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญ
วิทยากร 

    ครู บุคลากรทางการศึกษา     

8.จัดท าก าหนดการ     และนักเรียน นักศึกษา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 45,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 45,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ: สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
10.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีพ้ืนที่โดยรอบของศูนย์ฯ เท่าเทียมกัน และมีสภาพแวดล้อม 
       ที่ด ี  

 10.2 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแก่ 
                 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรประจ าศูนย์ฯ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - ปรับปรุงถมดินและบดอัดดินโดยรอบศูนย์ฯ  - ตารางเมตร 
 

เชิงคุณภาพ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดามีมีพ้ืนที่โดยรอบของศูนย์ฯ เท่า
เทียมกันและมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็น
สัดส่วนเหมาะสม และสะดวกแกน่ักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรประจ าศูนย์ฯ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 1 ปีการศึกษา 2562 
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าปรับปรุงถมดินและบดอัดดินโดยรอบศูนย์ฯ  45,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  45,000 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   

 ค่าใช้สอย   

- ค่าปรับปรุงถมดินโดยรอบศูนย์ฯ ประมาณ  
11,200  ตารางเมตร 
 

- ค่าปรับปรุงถมดินโดยรอบศูนย์ฯ  จ านวน 32 เที่ยวรถ 
10 ล้อ x 1,406 บาท = 45,000 บาท 

45,000 

รวม 45,000 
 
 

14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวพรชนิตว์  อภัยรัตน์ 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา โทรศัพท์: 074 – 536077 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077, 074 - 536078  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 080 - 8920218        
E-mail : sirirat-22@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ : โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน 
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการ เติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
สู่มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 
สร้างรายได้ของครอบครัว และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนทีอ าเภอสะเดา 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมทางด้านวิชาชีพ ในเขตพ้ืนทีอ าเภอสะเดา 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 4.4 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): จัดตั้งกลุ่มอาชีพ  จ านวน   3 กลุ่ม 
  
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  
 6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนได้ 
 6.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์  
                ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          
2.ขออนุมัติโครงการ          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นเชิญวิทยากร     กลุ่มแม่บ้านและนักเรียน นักศึกษา     
8.จัดท าก าหนดการ     ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 150,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 150,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา  
                         หรือพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ: ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา และพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 

9.1 กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 
 10.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                  ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ   จ านวน  3  กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ  จ านวน 3  กลุ่ม 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพได้ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
4 ไตรมาส 

เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา  
จ านวนเงิน  150,000  บาท 

จ านวนเงิน  150,000  บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  150,000  บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
งบด าเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 200 บาท X 18 ชัว่โมง X 3 คน 10,800 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารกลางวัน 45 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท x 3 วัน 6,750 
- ค่าอาหารว่าง 45 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 3 วัน 6,750 
- ค่าไวนิล 1.00 เมตร X 2.00 เมตร X 6 ผืน  1,800 

 ค่าวัสดุ   
- วัสดุโครงการ  123,900 

14.  การติดตามประเมินผล: 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวพรชนิตว์  อภัยรัตน์ 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา โทรศัพท์: 074 – 536077 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077, 074 - 536078  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 080 - 8920218        
E-mail: sirirat-22@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ : โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน 
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.              2560 
– 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 เพื่อส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ของครอบครัว และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนทีอ าเภอสะเดา 
 4.2 เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเศรษฐกิจของชุมชน 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ของครอบครัวและสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 4.4 เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output): จ านวนผู้จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน   200  คน 
  

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  
 6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนได้ 
 6.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์  
                ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          
2.ขออนุมัติโครงการ          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นเชิญวิทยากร     กลุ่มแม่บ้านและนักเรียน นักศึกษา     
8.จัดท าก าหนดการ     ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 200,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 200,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไปในโรงเรียนเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา หรือพ้ืนที่ 
                         อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ: ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา และพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 

9.1 กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

- รายวิชาการตัดเย็บผ้า    ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการการพิมพ์ซิลด์สกรีน   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการสานกระเป๋าพลาสติก  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
- รายวิชาการท าขันหมาก   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการซ่อมเครื่องตัดหญ้า  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 

 10.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                  ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้จบวิชาชีพระยะสั้น   จ านวน  200  คน ผู้จบวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน 200  คน 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

4 ไตรมาส 

เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

จ านวนเงิน  200,000  บาท 
จ านวนเงิน  200,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  200,000   บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   
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- ค่าตอบแทนวิทยากร 200 บาท X 18 ชัว่โมง X 9 คน 32,400 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท x 3 
วัน 

30,000 

- ค่าอาหารว่าง 200 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 3 
วัน 

30,000 

- ค่าไวนิล 1.00 เมตร X 2.00 เมตร X 10 ผืน  2,400 
 ค่าวัสดุ   

- วัสดุโครงการ  105,200 
รวมจ านวนเงิน 200,000 

 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: ชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพรชนิตว์  อภัยรัตน์   
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074-536077     
โทรสาร 074-536077    โทรศัพท์เคลื่อนที่: 080-8920218     
E-mail:  sirirat-22@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน ใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ: ชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอสะเดา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น  

                                     สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอสะเดา 
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): จัดซื้อของที่ระลึก  จ านวน   10  ชุด 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  

6. 1 วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ       
       และโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอสะเดา  
6.2 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ √    หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น     
ขออนุมัติโครงการ √    สถานประกอบการและ     
ขออนุญาตด าเนินโครงการ √    โรงเรียนเครือข่ายใน     
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ √    อ าเภอสะเดา     
ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ √         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงานโครงการ √         
จัดซื้อ √         
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด √         
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ √         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ  √        
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  √        

รวมเงิน 5,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ     5,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายใน   
                          อ าเภอสะเดา 
9.  พื้นที่ด าเนินการ: หนว่ยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายใน   
                          อ าเภอสะเดา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

10.1  วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับระหว่างสถานศึกษา กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน   
         ท้องถิ่น สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอสะเดา  
10.2  วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดี 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -  จัดซื้อของที่ระลึก   10  ชุด 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น    

สถานประกอบการ และโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอสะเดา  
 

ร้อยละ 80% 

เชิงเวลา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 5,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :     5,000 บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าจัดซื้อของที่ระลึก 500 บาท X 10 ชุด 5,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562  
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ผู้ประสานงาน  นางสาวพรชนิตว์  อภัยรัตน์   
  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  โทรศัพท:์ 074 - 536077 
  โทรสาร 074 - 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่: 080 - 8920218 
  E-mail :sirirat-22@hotmail.com 

 
2.  สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้าน
ความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ

mailto:sirirat-22@hotmail.com
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output): แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome): การด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และเกิดผลดีต่อทางราชการสูงสุด 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ √         
2.ขออนุมัติโครงการ √         
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ √    -บุคลากรศูนย์ฯสะเดา     
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ √    -นักเรียน นักศึกษา     
5.ประชุมพิจาณาโครงการ √    -ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
6.ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการ √         
7.จัดท าแผนปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ 

√         

8จัดจ้าง ท าส าเนาเอกสาร แผนปฏิบัติการประจ าปี √         
9.มอบเอกสารแผนปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ √         
10.สรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  √ √ √      
11.เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนใน
ปีต่อไป 

   √      

รวมเงิน 2,900    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,900 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา และผู้มีส่วน  
                                  เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ
 
9.  พื้นที่ด าเนินการ:  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายได้ของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี  
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบาย และ

บรรลุวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

มีการด าเนินโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

เชิงเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2561 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 2,900 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :     2,900 บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าใช้สอย   

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10 เล่ม X 250 บาท 2,500.- 
 ค่าวัสดุ   

- กระดาษท าปกสีขาว 2 รีม X 200 บาท 400.- 
รวมเป็นเงิน 2,900- 

 
14.  การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน มกราคม กันยายน - 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู     โทรศัพท์ 074 – 536077 , 074 – 536078 
โทรสาร   074 – 536077 , 074 – 536088  โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com                                                                      
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

        เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา

mailto:need.4speed456@hotmail.com
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สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 
 

        ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลั งคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ในวันส าคัญของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีจิตส านึก
รักษ์  ในความเป็นไทย และเป็นเยาวชนคนดีของ ชาติ  
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
และ วัฒนธรรมไทย 
4.2  เพื่อสร้างจิตส านึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
4.3  เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยคงไว้สืบไป 
4.4  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ใน
วัน  
                                           ส าคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
6.2  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ  

วัฒนธรรมไทย 
6.2  สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย  และสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ 
6.3  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร รักษ์  หวงแหน  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
      คงไว้สืบไป 
6.4  นักเรียน   นักศึกษา  และบุคลากร  ได้มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา  เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 

    
2.  ขออนุมัติโครงการ /        
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /       
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /       
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /       
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน  /       
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ   /      
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ   /      
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม   /       
10. จดัซื้อ  จัดจ้าง   /       
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด   /       
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ   /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ        /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม/
โครงการในปีต่อไป 

   /      

รวมเงิน  3,400   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,400 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  90% 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดาได้มีความรู้ และตระหนักใน

คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
10.2  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงความเคารพ  ยกย่อง  สืบสานวัฒนธรรม และ

ประเพณีของไทย 
10.3 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มีจิตส านึกรักษ์  ในความเป็นไทย และเป็นเยาวชนคนดีของ ชาติ  
10.4 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร  เกิดความรัก  สามัคคี  ในหมู่คณะ 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 90% 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา  มีความรักษ์  หวงแหน  วัฒนธรรม  

ประเพณีไทย  ในวันส าคัญต่าง  ๆ  ของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561  –  กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,400 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 3,400 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   
- เงินรางวัลประกวดพานไหว้ครู 1,000 1,000 บาท 
- ชุดการแสดง 500 500   บาท 
- ค่าอาหารว่างกิจกรรมวันไหว้ครู 28 คน X 25บาท X 1 มื้อ 700  บาท 
- ไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200 บาท 

รวมจ านวนเงิน 3,400 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   สังเกตการณ์ 
เครื่องมือ  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 “ครั้งที่ 2” 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู    074 – 536077 , 074 – 536078 
โทรสาร   074 – 536077 , 074 – 536088  โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com  
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้  
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อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 “ครั้งที่ 2”
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักศึกษาและได้ให้
นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน นักศึกษา 
4.2 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ  
4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
4.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันกีฬาต่างๆและเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ    /      
2.  ขออนุมัติโครงการ    /       
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ    /      
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ    /      
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน    /      
6.  ค้นหาข้อมูล  ตดิต่อประสานงาน    /      
7.  ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน/โครงการ    /      
8.  ประชาสมัพันธ์โครงการ    /      
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม    / นักเรียน 180 คน     
10. จดัซื้อ  จัดจ้าง    / ครู–เจ้าหนา้ที่ 10  คน     
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด    /      
12.  เบิกคา่ใช้จ่ายในโครงการ    /      
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /      
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /      
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ    /      
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ    /      
รวมเงิน  15,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน จ านวน 180  คน 
        ครู – เจ้าหน้าที่   10  คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีน้ าใจนักกีฬา และรู้คุณค่าของกีฬา 

           10.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าแสดงออก 
   10.3 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พึงพายาเสพติด  
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียน จ านวน  180 คน 

ครู – เจ้าหน้าที่    10    คน 
180 คน 
10    คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และตระหนัก
ถึงคุณค่าของกีฬา 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา มกราคม  - ตุลาคม 2562 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  15,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  15,000 บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ไวนิลชื่อโครงการแข่งขันกีฬาสีฯ 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200  
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุอุปกรณ์ เหรียญรางวัล 140 เหรียญ X 30 บาท 4,200   
 อุปกรณ์เปิดพิธี 500  
 อุปกรณกีฬาพื้นบ้าน 993 
 ค่าน้ าแข็ง 8 กระสอบ ๆละ 50 บาท 400  
 กระดาษปริ้นเกียรติบัตร  2 ห่อ X 295 บาท 590  
 น้ าดื่มถ้วยเล็ก 10  ลัง ๆละ 100 บาท 1,000  
 น้ าถัง 15 ถัง x 12 บาท 180  
 ค่าน้ าดื่มกรรมการ ขนาด 60 ml. 5 โหลๆ 50 

บาท 
250  

 เฮลบลูบอย 12 ขวด x 45 บาท 540  
 น้ ามันมวย  60 cc x 3 โหล 600  
 ผ้าล๊อคขนาด 1 นิ้ว X ม้วนละ55 X 3 ม้วน 165  
 ผ้าขนหนู ขนาด 15 x 30 ซม. 3 โหล x 340 บาท 1,020  
 ถุงด า 6 แพ็ค x 72 บาท 432  
 สติ๊กเกอร์สี 3 แผ่น x แผ่นละ35 บาท 105  
 กระดาษ A4 80 แกรม 3 รีม x 125 บาท 375  
 ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก x 990 บาท 990  
 ลูกฟุตซอล 2 ลูก x 730 บาท 1,460  

รวมจ านวนเงิน 15,000 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เสร็จตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 

เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
 

ระยะเวลา : มกราคม  - ตุลาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู                 โทรศัพท์ 074 – 536077 , 074 – 536078 
โทรสาร 074 – 536077 , 074 – 536088          โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail  need.4speed456@hotmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

        ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความม่ันคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

         กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัด 
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เอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

         ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่
การศึกษาต่อ การท างาน และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การท างาน และการด าเนินชีวิต 
ในสังคม 

4.2 เพ่ือเติมเต็ม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 

4.3 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /         
2.  ขออนุมัติโครงการ /          
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /        
7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ   /       
8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /  นักเรียนหลักสูตร     
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม   /  ประกาศนียบัตร     
10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /  วิชาชีพ (ปวช.)     
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด   /  ชั้นปีที่ 3     
12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/   /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ    /      

รวมเงิน  3,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 
   สาขาช่างไฟฟ้ากัง  9  คน 
   สาขาช่างยนต์  21 คน 
   สาขาวิชาการบัญชี 8 คน 
   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน 
   รวมทั้งหมด                48      คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ณ. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
     10.1 นักเรียนมีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การท างาน และการด าเนินชีวิตในสังคม 
     10.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจต่อการส าเร็จการศึกษา 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 48 คน 
เชิงคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ

การท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม 
ร้อยละ80 

เชิงเวลา มกราคม - มีนาคม  2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - 3,000 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :     3,000  บาท 
 
13.รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าจัดซุ้มดอกไม้ ซุ้มดอกไม้ จ านวน 1 ซุ้ม 3,000- 
รวมจ านวนเงิน 3,000- 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เสร็จตาม  
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : มกราคม - มีนาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู                 โทรศัพท์ 074 – 536077 , 074 – 536078 
โทรสาร 074 – 536077 , 074 – 536088          โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 
5752170 
E-mail  need.4speed456@hotmail.com 
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/ หลักการและเหตุผล :  
      ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่ งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความม่ันคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
      กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
  

mailto:need.4speed456@hotmail.com


499 
 

 

     ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สู่ 
มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ  ของนักเรียน และลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา     
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
4.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแล นักศึกษา  
4.2 เพ่ือประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา  
4.3 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา      
4.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 

 

5.ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 200 คน 
 

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
6.1 ผู้ปกครองสามารถเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา              
6.2 ผู้ปกครองสามารถร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
6.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา         
6.4 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
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7. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /    ผู้ปกครอง 200  คน     
2.  ขออนุมัติโครงการ /         
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /        
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /        
7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ   /       
8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม   /       
10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /       
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด   /       
12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ        /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /      

รวมเงิน  6,200   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,200 
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8.กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1-3 ทั้ง4แผนกวิชา 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ: ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเทศบาลเมืองสะเดา 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
 10.1 สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยในการดูแลนักศึกษา  
10.2 ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา       
10.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา      
10.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
 

9.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม 200 คน 
เชิงคุณภาพ สร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนและระเบียบวินัยใน

การดูแลนักศึกษา 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา พฤษภาคม –  กันยายน  2562   
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 6,200 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 6,200 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 200 X 25 X 1 5,000 
- ค่าไวนิล 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200  

รวมจ านวนเงิน 6,200 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เสร็จตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 

เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
 

ระยะเวลา พฤษภาคม –  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีการศึกษา  
2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู      โทรศัพท์ 074 – 536077 , 074 – 536078 
โทรสาร   โทรศัพท์ 074 – 536077 , 074 – 536088 โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com 
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึก
เป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการท างานเป็น
หมู่คณะ  

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4. 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคย และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษา

มีทัศนคติที่ดีเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ  
4.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
4.3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : 
  6.1  นักเรียน นักศึกษาใหมปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในวิทยาลัยฯได   

6.2  เปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติไดอยางเต็มภาคภูมิในอนาคตตอไป 
6.3  มีประสบการณนอกหลักสูตรจากกิจกรรมสรางสรรคควบคกูันไปยางมีประสิทธิภา
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /         
2.  ขออนุมัติโครงการ /          
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ /         
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /        
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /        
7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /        
8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  /        
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม          
10. จัดซื้อ  จัดจ้าง  /        
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด   /  นักเรียนระดับชั้น     
12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /  ปวช. 1     
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /  จ านวน  100 คน     
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ   /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข      /      

รวมเงิน  6,100   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,100 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : -   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 จ านวน 100 คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดี มีความรัก สามัคคีต่อกัน 
10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
10.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
10.4 นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน ๆ และสถานที่อย่างเหมาะสม 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1  100 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ตุลาคม 2561 -  มิถุนายน  2562 1 ปีการศึกษา 2562 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 6,100 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 6,100บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2คน X คนละ 2 ชั่วโมง X ชัว่โมงละ600 2,400 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 100คน X 2 มื้อ 2,500 
- ค่าไวนิล 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200  

รวมเป็นเงิน 6,100 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เสร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 

เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 -  มิถุนายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1. ชื่อโครงการ :  จัดซื้อยา  และเวชภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายลุกมาน  ตาเดอิน 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการ ครู     โทรศัพท:์ 074 – 536077 , 074 – 536078 ต่อ 
144 
โทรสาร   074 – 536077 , 074 – 536088 โทรศัพท์เคลื่อนที่  093 - 5752170 
E-mail    need.4speed456@hotmail.com                                                                      
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดย 
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การด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึก
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน    มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความ
พากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
วัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดซื้อยา  และเวชภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้มียา
ประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา และมียารักษาข้ันต้นในการปฐมพยาบาล 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
4.1 เพ่ือให้มียา ประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา และแผนกวิชาทุกแผนก  

 4.2 เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาล 
 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) : มียาให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา  โดยกระจายยาให้กับแผนกวิชา 4 แผนก
วิชา 
 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและอ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาล

ให้กับ ผู้รับบริการ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่าย

อ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ /         
2.  ขออนุมัติโครงการ /         
3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /   นักเรียนและครู     
4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ     
5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /        
6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /        
7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ   /       
8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ   /       
9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียมความพร้อม   /       
10. จัดซื้อ  จัดจ้าง   /       
11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด   /       
12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /       
13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /       
14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ   /       
15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ        /       
16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

   /      

รวมเงิน  5,460   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,460 
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8. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนและครู – เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ : ณ. ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
10.1 วิทยาลัยฯ มีเวชภัณฑ์ยาไว้บริการให้แก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสะเดา 
 10.2 มีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับให้บริการทันท่วงทีในกรณีมีอุบัติเหตุ   
 

11.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ - จ านวนนักเรียน 200 คน 
- ครู – เจ้าหน้าที่ 10 คน 

90 % 

เชิงคุณภาพ มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและอ านวยความสะดวกในการ
ปฐมพยาบาลให้กับผู้รับบริการ 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม  -  ตุลาคม 2562  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,460 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,460บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุอุปกรณ์ ยาทาแก้ผดผื่นคัน  60 ซีซี X12 ขวด X ขวดละ 15 บาท 180  บาท 
 ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 240 ซีซี X12 ขวด X ขวดละ 50 

บาท 
600 บาท 

 แอลกอฮอล์เช็ดแผล 240 ซีซี X6 ขวด X ขวดละ 40 บาท 240 บาท 
 น้ ามันมวย  15 มล. X12 ขวด X ขวดละ 30 บาท 360 บาท 
 ยาบรรเทาลดไข้  1000 เม็ด X2 กระปุก Xกระปุกละ 250 บาท 500 บาท 
 ยาแก้ปวดประจ าเดือน 12 แผง X แผงละ 55 บาท 660 บาท 
 พลาสเตอร์ยาติดแผล 3 กล่อง X กล่องละ 100 บาท 300 บาท 
 ยาธาตุน้ าแดง 300 cc X12 ขวด X ขวดละ 25บาท 300 บาท 
 ยาน้ าธาตุน้ าขาว 200 cc X12 ขวด X ขวดละ 80 บาท 960 บาท 
 น้ ายาล้างตา 120cc X6 ขวด X ขวดละ 50 บาท 300บาท 
 ยาแก้อักเสบ 6 แผง X แผงละ 35 บาท 210บาท 
 แอมโมเนียดม 30 cc X6 ขวด X ขวดละ 20 บาท 120 บาท 
 ทิงเจอร์ไอโอดีน 15 ซีซี X6 ขวด X ขวดละ 15 บาท 90 บาท 
 เบตาดีนใส่แผลขวดหยด 30 cc X6 ขวด X ขวดละ 25 บาท 150 บาท 
 หน้ากากอนามัย 1 กล่อง X กล่องละ 130 บาท 130 บาท 
 ยาดม 12 หลอด x หลอดละ 20 บาท 240 บาท 
 ยาหม่อง ตลับเล็ก 1 โหล x โหลละ120 บาท 120 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : ติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการทั้งระหว่าง การด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เสร็จตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
 

เครื่องมือ: ใช้แบบสอบถามระยะเวลา  
 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2561  - ตุลาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)   ประจ าปี
การศึกษา 2562          

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชุติมา  อินณุมาน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  โทรศัพท์ 074-536077  
โทรสาร  074-536078    โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 - 7430019 
E-mail: jubjang872@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 
 ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

                   เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับ
ศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่าง มี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่

mailto:jubjang872@gmail.com
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เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

  ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่
หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาระดับปวช.3 ทุกแผนกวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET 
4.2 เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 47 คน 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  
 -  แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  20 คน 
 - แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน  9 คน 
 - แผนกวิชาการบัญชี  จ านวน  8 คน 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  10 คน 
     รวม  47 คน 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 80  
6.2  นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 60 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ          
ขออนุมัติโครงการ          
ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     ครู บุคลากรทางการ     
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน     ศึกษา และนักเรียนระดับ     
จัดท าตารางติว v-net     ปวช.3 ศูนย์ฝึกอบรม     
 ประชาสัมพันธ์โครงการ     วิชาชีพอ าเภอสะเดา     
 จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม          
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด          
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ          
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกิจกรรม 
/ โครงการ ในปีต่อไป 

         

รวมเงิน 2,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 47 คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  

8.1  นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 80  
8.2  นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET) ร้อยละ 60 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 47 คน นักเรียน ระดับชั้น

ปวช.3  47 คน 
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)  

-นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( V-NET)  
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 60 

เชิงเวลา สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
( V-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 

1 ภาคเรียน 

เชิงค่าใช้จ่าย สอนเสริมความรู้พ้ืนฐานเพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
( V-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562         
-ค่าใช้สอย               จ านวนเงิน    1,200  บาท 
-ค่าวัสดุ                  จ านวนเงิน       800  บาท 

2,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………2,000 …………………………………บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าตอบแทน   
      ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิล 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน     1,200 
บาท 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุส านักงาน - กระดาษ A 4   6 รีม X 115 บาท 

- กระดาษค าตอบ 60 ข้อ 5 ห่อ X 22 บาท 
690 
110  

รวมเป็นเงิน 2,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ใช้แบบสอบถาม 
เครื่องมือ :แบบสอบถาม  แบบสังเกต 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชุติมา  อินณุมาน 
   ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   โทรศัพท์ 074-536077   
   โทรสาร  074-536078         โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 - 7430019 
    E-mail: jubjang872@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 
  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ

mailto:jubjang872@gmail.com
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  เพ่ือวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือวัดและประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 
4.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4.3  เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช .3  จ านวน 21  คน 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  
 -  แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  20 คน 
 - แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน  9 คน 
 - แผนกวิชาการบัญชี  จ านวน  8 คน 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  10 คน 
     รวม  47 คน 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ  80% 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อื่น 

เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

เขียนโครงการ          
ขออนุมัติโครงการ          
ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     ครู บุคลากรทางการ     
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน     ศึกษา และนักเรียนระดับ     
จัดท าตารางทดสอบมาตรฐาน     ปวช.3 ศูนย์ฝึกอบรม     
 ประชาสัมพันธ์โครงการ     วิชาชีพอ าเภอสะเดา     
 จัดเตรยีมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม          
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด          
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ          
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / โครงการ ในปีต่อไป          

รวมเงิน 2,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 47 คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ  80% 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 47 คน นักเรียน ระดับชั้น
ปวช.3  47 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 
1 ภาคเรียน 

เชิงค่าใช้จ่าย ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
-ค่าใช้สอย               จ านวนเงิน       1,200 บาท 
-ค่าวัสดุ                  จ านวนเงิน       800 บาท 

2,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………2,000…………………………………บาท 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
       ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิล 2 x 4 เมตร X 150 บาท X 1 ผืน 1,200  
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน - กระดาษA 4                   5 รีมX 115 บาท 
- กระดาษพิมพ์หัว ต2ก       1 ห่อX  65บาท 
- กระดาษค าตอบ 60 ข้อ     2 ห่อX 22 บาท 
- กระดาษค าตอบ 120 ข้อ   2 ห่อX 26 บาท 
- ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10   3 กล่องX 8 บาท 
- ซองน้ าตาล A4 ไม่ขยายข้าง  10 ซอง X 4 บาท 

575 
65 
44 
52 
24 
40 

 รวมจ านวนเงิน 2,000 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :สังเกต 
เครื่องมือ :แบบสังเกต 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ประจ าปีงบประมาณ  2562                                              
   ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชุติมา   อินณุมาน 
   ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา   โทรศัพท์  074 – 536077  
   โทรสาร  074-536078         โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 - 7430019 
    E-mail: jubjang872@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 
  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้ านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน    มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 4.1 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอน 
 4.3 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  จ านวน 185 คน 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์  
 -  ระดับปวช.1   จ านวน  27 คน 
 - ระดับปวช.2   จ านวน  21 คน 
 - ระดับปวช.3   จ านวน  20 คน 
     รวม  68 คน 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 -  ระดับปวช.1   จ านวน  18 คน 
 - ระดับปวช.2   จ านวน  21 คน 
 - ระดับปวช.3   จ านวน  9 คน 
     รวม  48 คน 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  
 -  ระดับปวช.1   จ านวน  8 คน 
 - ระดับปวช.2   จ านวน  9 คน 
 - ระดับปวช.3   จ านวน  8 คน 
     รวม  25 คน 
 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 -  ระดับปวช.1   จ านวน  17 คน 
 - ระดับปวช.2   จ านวน  17 คน 
 - ระดับปวช.3   จ านวน  10 คน 
     รวม  44 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี มีหนังสือใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน 

6.2 นักเรียน นักศึกษา มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง และสื่อการเรียนการสอนมากขึ้นดี 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบ

ด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบ

รายจ่าย
อื่น 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ       
ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียน ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสะเดา 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด         
ประชาสัมพันธ์โครงการ         
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม         
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกิจกรรม / โครงการ ใน
ปีต่อไป 

        

รวมเงิน 20,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 บาท 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : คณะครู บุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  
 10.1 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี มีหนังสือใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง และสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับปวช. 185 คน นักเรียนระดับ ปวช. 

185 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ระยะเวลา :ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 

1 ปีงบประมาณ 

เชิงค่าใช้จ่าย จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
-ค่าวัสดุ                  จ านวนเงิน        20,000 บาท             

20,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………20,000…………………………………บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าวัสดุ   

- ค่าหนังสือ 
 

 
 

20,000 

รวมจ านวนเงิน 20,000 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :ประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ :แบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา :ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : สัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชุติมา   อินณุมาน 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  โทรศัพท์ 074-536077   
โทรสาร  074-536078    โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 - 7430019 
E-mail: jubjang872@gmail.com 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 
  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงานในสถานประกอบการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

4.1  เพื่อให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
4.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู้สอนและบุคลากรของสถาน

ประกอบการ 
4.3  เพ่ือให้การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน  68  คน 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3  
 -  แผนกวิชาช่างยนต์  จ านวน  21 คน 
 - แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน  21 คน 
 - แผนกวิชาการบัญชี  จ านวน   9 คน 
 - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  17 คน 
     รวม  68 คน 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

6.1  นักเรียน นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
 6.2  นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

6.3  นักเรียน  นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
6.4  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงการวางตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม 



525 
 

 

7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ          
ขออนุมัติโครงการ           
ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     ครูผู้สอน บุคลากร     
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน     ทางการศึกษา และ     
การตอบรับของสถานประกอบการ     นักเรียนศูนย์ฝึกอบรม     
 ประชาสัมพันธ์โครงการ     วิชาชีพอ าเภอสะเดา     
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

         

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด          
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          
ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

         

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

         

รวมเงิน 1,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ครูผู้สอน  ผู้เรียน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  นักเรียน นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากสถานประกอบการ 
 10.2  นักเรียน  นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

10.3  นักเรียน  นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
10.4  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงการวางตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ปวช.3  68 คน 68 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา ผ่านเกณฑ์สัมมนานักเรียน  นักศึกษา

หลังการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา สัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระยะเวลา : กรกฎาคม – กันยายน  2562 

         2-3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย สัมมนานักเรียน  นักศึกษาหลังการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
-ค่าใช้สอย             จ านวน      396   บาท 
-ค่าวัสดุ                จ านวน      604   บาท 
 

1,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ………………1,000…………………………………บาท 
 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าใช้สอย   

- ป้ายไวนิลโครงการ ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.2 X1.2เมตรX150บาท X1ผืน 396 บาท 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน -กระดาษA4                   2 รีมX 115 บาท 
-ปากกาน้ าเงิน                 50ด้าม X 5 บาท 
-ปากกาเคมี 12 สี 2 หัว      1 กล่อง X 124 บาท 

230 บาท 
250 บาท 
124 บาท 

รวมจ านวนเงิน 1,000 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : การสังเกต 
เครื่องมือ : แบบสังเกต 
ระยะเวลา :กรกฎาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

26. ชื่อโครงการ : เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา   
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาวดี  พรหมแก้ว 
ต าแหน่ง    พนักงานราชการ     โทรศัพท์   074-563077-8  ต่อ 109    
โทรสาร  074-563077-8  ต่อ 133   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4678808 
E-mail: Supawadee819@hotmail.com 
 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษา ที่มีหน้าที่
ผลิตนักเรียน นักศึกษา หลายหลักสูตร หลากหลายอาชีพ และบริการชุมชนในท้องถิ่นทุกๆ ด้าน      มี
นักเรียน เยาวชนประชาชนทั่วไปเข้ามารับการศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพ ฉะนั้น การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลง       ของ 
สังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงได้ด าเนินการจ้างครูผู้สอนในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 คน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

4.1 เพ่ือจ้างครูจ้างสอนวุฒิปริญญาตรี จ านวน 2 คน อัตราจ้าง 15,800 บาท/เดือน  
4.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครู  จ านวน   2  คน 

 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ            
16. เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม 
/ โครงการ ในปีต่อไป 

           

รวมเงิน      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 397,200 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ            
2. ขออนุมัติโครงการ            
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ            
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ            
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     คณะกรรมการฯ วท.จะนะ      
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน            
7. รับสมัคร            
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม            
9. จัดซื้อ จัดจ้าง            
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด     ครูที่เข้าร่วม

โครงการฯ จ านวน 2 
คน 

วท.จะนะ      

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         379,200  18,000 
12. รายงานความกา้วหน้าโครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  ครู จ านวน  2  คน  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  สถานศึกษาสามารถพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครู  จ านวน   2  คน 
เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนๆ / บกศ. 397,200  บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   397,200.- บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- เงินเดือน 12 X 15,800 X 2 379,200.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าประกันสังคม 12 X 750 X 2 18,000.- 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : รายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 

เครื่องมือ :  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา :  มกราคม 2562 –  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 

27. ชื่อโครงการ : จัดหาบุคลาการสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรยีน  
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาวดี  พรหมแก้ว 
ต าแหน่ง    พนักงานราชการ     โทรศัพท์   074-536077-8  ต่อ 109 
โทรสาร  074-536077-8  ต่อ 133 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4678808 
E-mail: Supawadee819@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสถานศึกษา ที่มีหน้าที่
ผลิตนักเรียน นักศึกษา หลายหลักสูตร หลากหลายอาชีพ และบริการชุมชนในท้องถิ่นทุกๆ ด้าน      มี
นักเรียน เยาวชนประชาชนทั่วไปเข้ามารับการศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพ ฉะนั้น การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะต้องมีการพัฒนาให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของ สังคม
และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงได้ด าเนินโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
1 คน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
4.3 เพ่ือจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน อัตราจ้าง 9,800 บาท/เดือน  
4.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

 
5. ผลผลิตโครงการ (Output) : เจ้าหน้าที่สนับสนุน  จ านวน   1  คน 

 
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงา

น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ            
2. ขออนุมัติโครงการ            
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ            
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ            
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน     คณะกรรมการฯ วท.จะนะ      
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน            
7. รับสมัคร            
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม            
9. จัดซื้อ จัดจ้าง            
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด     ครูที่เข้าร่วม

โครงการฯ จ านวน 
1 คน 

วท.จะนะ      

11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         117,600.
- 

 5,880.- 

12. รายงานความกา้วหน้าโครงการ            
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ            
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 
ในไตรมาส(/) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงา

น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/ โครงการ            
16. เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

           

รวมเงิน      
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 123,480 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  เจ้าหน้าที่สนับสนุน  จ านวน  1  คน  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  สถานศึกษาสามารถพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่สนับสนุน  
 

จ านวน   1  คน 

เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม  2561 – เดือนกันยายน  2562  

เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนๆ / บกศ. 123,480.-  บาท 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :   123,480.- บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- เงินเดือน 12 X 9,800 X 1 117,600.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าประกันสังคม 12 X 490 X 1 5,880.- 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ : รายงานผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 

เครื่องมือ :  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา :  มกราคม 2562 –  กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

28. ชื่อโครงการ : ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it center)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   
โทรศัพท ์ 074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

     3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
   ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่ง

คั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)                  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และ
ช่วยเหลือประชาชน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยพัฒนาการจัดการเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน เรียนรู้แบบบูรณาการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วง
เทศกาลส าคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างคุณภาพและเชื่อมั่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) โดยการให้ค าแนะน าความรู้การซ่อม การบ ารุงรักษาและ การบริการซ่อม
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่งเสริม
มาตรฐานและรับรองคุณภาพ 

 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
5.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่ประชาชน  
5.2.ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเรื่อง

มืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
5.3 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 

5.4 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 

  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ , ต าบลนาหม่อม อ าเภอนา จังหวัดสงขลา                     

ได้รับการถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่างชุมชน ได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยพ้ืนฐานและการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถ  น าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ได ้
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
1. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลสะพาน  ไม้
แก่น  อ าเภอจะนะ                    
จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันท่ี 2 - 17 มีนาคม 2562  
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) 
ณ เขตพื้นที่ต าบลสะพานไม้แก่นอ าเภอ
จะนะ  จังหวัดสงขลา 
2. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลนาหม่อม
อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา    
ระหว่างวันท่ี 23-31 มีนาคม -          
6-7  เมษายน  2562  
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) 
ณ  เขตพื้นท่ีต าบลนาหม่อม           
อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 
 

    
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง       500,000  
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         

26. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

27. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         

28. ประเมินผลการด าเนินโครงการ          
29. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ          
30. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด

กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 
         

รวมเงิน   500,000  
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 500,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center  จ านวน  2  ศูนย ์
  8.1  ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลสะพานไม้แก่น  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

8.2  ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 
  8.3  บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตรและ                                
00                        เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จ านวน  500  รายการ 

8.4  บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน   จ านวน  2 กลุ่มอาชีพ          
000           จ านวน  60  คน  

9.  พื้นที่ด าเนินการ :   
9.1 เขตพ้ืนที่ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
9.2 เขตพ้ืนที่ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม   จังหวัดสงขลา 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ            
0000อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 
10.2 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี 0000                              
0000ความสามารถมีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการ000                                 
000  ประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

10.3.ประชาชนได้รับความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน000            
00    การประกอบอาชีพเรื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
10.4 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีด000000000    
00    ความสามารถในการบริหารจัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ000000       000  
สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้การรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยน000000       00    
เรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง000    0   เพื่อ
ชุมชนที่ยั่งยืน 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร
และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
2. บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน    

500  รายการ 
 

60 คน 
เชิงคุณภาพ        ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ                   

ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม   จังหวัดสงขลา ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่างชุมชน พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ 

ประชาชนได้รับบริการ 
100% 
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เชิงเวลา 1. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลสะพาน  ไม้แก่น  อ าเภอจะนะ                    
จังหวัดสงขลา 

ระหว่างวันที่ 2 - 17 มีนาคม 2562  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)          
ณ เขตพ้ืนที่ต าบลสะพานไม้แก่นอ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

2. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลนาหม่อมอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา   
ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม -  6-7  เมษายน  2562             
(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)   ณ  เขตพ้ืนที่ต าบลนาหม่อม           
อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 

6 วัน/ศูนย์ 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  500,000  บาท 
***หมายเหตุ: ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 500,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร    
- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง    จ านวน 40 คน ๆ ละ 240 บาท x 6 

วัน X 2 ศูนย ์
115,200 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร x  6 ป้ายๆละ300 

ขนาด 1.5 x 3  เมตร x 1 ป้าย (พิธี
เปิด) 

 1,800 
675 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

1. พิธีเปิดโครงการ  
    จ านวน  200 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 25 บาท  
2. ฝึกอบรมอาชีพใหม่  
    จ านวน 60 คน ๆละ 2 มื้อๆ ละ              
25 บาท    

5,000 
 
 

3,000 

- ค่าอาหารกลางวัน  
 

ฝึกอบรมอาชีพ  
     จ านวน 60 คน ๆละ 1 ม้ือๆ ละ 
50 บาท    

3,000 

      ค่าวัสด ุ   
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- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุคอมพิวเตอร์   
- วัสดุในการด าเนินโครงการ                 ค่าวัสดุ จ านวน 2 ศูนย์ๆละ 185,662 

 
371,325 

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการและฝึกอบรมอาชีพ  
ระยะเวลา    1. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลสะพาน  ไม้แก่น  อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา                                 
000000        ระหว่างวันที ่2 - 17 มีนาคม 2562  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)                                                  
000               ณ เขตพ้ืนที่ต าบลสะพานไม้แก่นอ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

                2. ศูนย์ซ่อมสร้างต าบลนาหม่อมอ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา                             
000000       ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม -  6-7  เมษายน  2562  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)                     
0000            ณ  เขตพ้ืนที่ต าบลนาหม่อม   อ าเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.  ชื่อโครงการ  ขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผู้ประสานงาน  นายสุภาพ  สุขศรี 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการครู  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  

2.  สถานภาพโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี เพื่อ
เป็นการ 

สร้างก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณ
สาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก  และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ได้เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว  จึงได้ให้ความรู้และ
จัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ประสงค์จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีทั้งการร่วมมือกันจัดการศึกษา
ระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการให้มีความรู้และเพ่ิมคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1  เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  สาขาวิชาในระบบทวิภาคีด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์  และสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ชุมชน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  นักศึกษา 
4.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

5.  ผลผลิตโครงการ  (Output) 
4.1  ประชาสัมพันธ์  และสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  
นักศึกษา  

6.  ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) 
6.1  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
6.2  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  มีความเข้าใจในการจัดการเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมากยิ่งขึ้น 
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7.สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงา

น 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

ๆ 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ  ⁄          
2. ขออนุมัติโครงการ  ⁄          
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ  ⁄          
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  ⁄          
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ⁄          
6. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน  ⁄          
7. ส ารวจสถานท่ีการออกแข่งขันทักษะ  ⁄          
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ  ⁄          
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม  ⁄          
10. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ⁄         
11. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ⁄       30,000  
12. รายงานความก้าวหน้าโครงการ   ⁄         
13. ประเมินผลการด าเนินโครงการ   ⁄         
14. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

  ⁄         

15. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

  ⁄         

รวมเงิน    30,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย 

      6.1 สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

9.  พื้นที่ด าเนินการ 
      วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  สถานประกอบการ  ชุมชน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษา 
10.2 พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
10.3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา 120  คน 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  และแผนก

วิชามีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 บาท 

12. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :       30,000      บาท 

13. รายละเอียดงบประมาณ 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

ค่าตอบแทนวิทยากร 600×6×1=3,600 3,600 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประมาณการ 10,000 
ค่าใช้สอย  16,400 
- ค่าอาหารว่าง 120×25×2 6,000 
- ค่าอาหารกลางวัน 120×50×1 6,000 
- ค่าวัสดุส านักงาน  4,400 
 กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 10 รีม 980 
 ลูกแม็กเบอร์ 10 2 โหล 200 
 ซองน้ าตาลครุฑ A4 ขยายข้าง 5 แพ็ค 160 
 กระดาษโฟโต้แบบหนา 1 รีม 750 
 ปากกาน้ าเงิน  1  กล่อง 250 
 ปากกาลบค าผิด  10 อัน 750 
 กระดาษการ์ดหอม A4 สีขาว, ชมพูอ่อน, ส้มอ่อน 1,310 
 เหลืองอ่อน, เขียวอ่อน 10 รีม  
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หมายเหตุ  ถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
14. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ  ติดตามประเมินผลโครงการทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน  เพ่ือให้
เสร็จ   สิ้นตามวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมายของโครงการ 
 เครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางรวีภา  อ าพันนิยม 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  074 – 536077 
โทรสาร  074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่  091 – 1673697 
E-mail  :  zee_raweepa@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญของการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณใน
การจัดการศึกษา  ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียน
ออกกลางคัน (Drop Out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้ เรียนก็ยังไม่หมดไป 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคัน  จึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษาโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
5.1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาในทศวรรษท่ี 2  โดยการ

ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน    
5.2. เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และ

การบริการพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้ได้  
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ   
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ ✓    1. การออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า 
และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนร้อยละ 60 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (เน้นกลุ่ม
เสี่ยง/มีปัญหา) ระหว่างตุลาคม 2561 -  
กันยายน 2562 
2. การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา               
3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือน า ไป
ประกอบอาชีพ จ านวนผู้เรียน  40 คน 
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ สนาม
ฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    

ขออนุมัติโครงการ ✓        

ขออนุญาตด าเนินโครงการ   ✓      

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ   ✓      

ประชาสัมพันธ์โครงการ   ✓      

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

  ✓      

จัดซื้อ จัดจ้าง    ✓   30,000   

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด   ✓      

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   ✓      

รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     

ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓     

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓     

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน  30,000   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน นักศึกษา 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1. สามารถเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  

โดยการลดจ านวนการออกกลางคันของผู้เรียน 
10.2. สามารถเพ่ิมก าลังในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ

การพัฒนาเศรษฐกิจได้ท่ัวถึง  
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณผู้เรียนโดยการลดการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ 

ร้อยละ 15 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
สถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม   

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. การออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน 

ร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (เน้นกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 
ระหว่างตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จ านวนเงิน 11,500 
บาท 
2. การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
จ านวน 3,000 บาท 
3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ จ านวน
ผู้เรียน 40 คน   ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ สนามฟุตซอล 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ านวน 15,500 บาท 

30,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  30,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 200 บาท 1,200 

- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าของที่ระลึก 100 ชุด ๆ ละ 95 บาท 9,500 

- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 แผ่น ขนาด 1.5 x 2 เมตร 450 
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- ค่าส าเนาเอกสารสมุดดูแลผู้เรียน   4,234 

- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆละ 1 มื้อ ๆละ 50 บาท 2,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 2,000 
      ค่าวัสด ุ   

- ค่าวัสดุท าซิลล์สกรีน  10,616 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โทรศัพท์  080-548-7306  
       

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้ นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมอืควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน  นักศึกษาฝึกการเป็นผู้ประกอบการและให้มีรายได้
ระหว่างเรียน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1. เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มี

ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่ วไป ให้

พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  แผนกวิชาละ 12  คน 
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจัดท าแผนธุรกิจเข้าร่วมศึกษาดูงาน 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.  ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 แผนธุรกิจ 

3.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา ได้เข้าร่วม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

2. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

4. จัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

6. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

7. ด าเนินการตามโครงการ   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

8. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน   √  ครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย     

9. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข    √ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

          

          

          
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 9.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 9.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ในจังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1. ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนกัเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา มี
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
2. ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและนกัเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
ได้ร่วมศึกษาดูงานการเปน็ผูป้ระกอบการ 
3. จัดท าแผนธุรกิจใหม่ 
4. จัดท าแผนธุรกิจต่อยอดธุรกิจเดิม 
 

110 คน 
 
 
ตัวแทนแผนธุรกิจละ 2 
คน และครูที่ปรึกษา 1 
คน 
2 แผนธุรกิจ 
1 แผนธุรกิจ 

เชิงคุณภาพ ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการในเชิงธุรกิจมากอย่างข้ึน 
 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและ  
การเขียนแผนธุรกิจ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. กิจกรรมด าเนินการต่อยอดธุรกิจเดิม และเพ่ิมเติมธุรกิจ
ใหม่ พฤษภาคม – กันยายน 2561 
 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานทั้งหมด  
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1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและ  
การเขียนแผนธุรกิจ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 3,600 บาท 
    - ค่าใช้สอย               จ านวน 9,200 บาท 
    - ค่าวัสดุ                  จ านวน 3,750 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
   - ไวนิลศึกษาดูงาน  ขนาด กว้าง 1 เมตร  ยาว 2 เมตร 
เพาะ 
3. ค่าวัสดุส านักงานแผนธุรกิจ 4 แผนธุรกิจ       

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 20,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าตอบแทน    

- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ซม. X 600 บาท 3,600 บาท 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน 110 คน x 50 บาท 
ค่าอาหารว่าง 110 คน  x 50 บาท 

4,600 บาท 
4,600 บาท 

      ค่าวัสด ุ   
- วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรม 3,450 บาท 
-  ค่าวัสดุส านักงานแผนธุรกิจ 4 แผนธุรกิจ       3,450 บาท 
-  ไวนิลศึกษาดูงาน  ขนาด กว้าง 1 เมตร  ยาว 2 

เมตร 
300 บาท 

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 

 



554 
 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

29. ชื่อโครงการ :  อาชีวะอาสา   ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  โทรศัพท์  074-536077-8 
โทรสาร 074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :  TJD1900@hotmail.com  

     2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

     3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
    ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ

มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอาชีวะบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา                    และช่วยเหลือ
ประชาชน 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4.3 เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไป-มา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
4.4 เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 
4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง 

5. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
5.1 ประชาชนที่สัญจรไป-มาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ได้รับบริการ00  00  
ตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจร 
5.2  เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
5.3  นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง00  
ยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจร  
  

6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
             นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและ ซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะที่ใช้สัญจร แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์                    
รวมถึงเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว                                                                           
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่  
ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันท่ี  29 ธันวาคม 2561 –  
4 มกราคม 2562 
สถานท่ี ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ ต าบลจะโหนง            อ าเภอจะ
นะ  จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่างเทศกาล
สงกรานต์  ประจ าปี  2562 
ระหว่างวันท่ี 11 - 17  เมษายน 
2562 
สถานท่ี ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ ต าบลจะโหนง    อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

    
ขออนุมัติโครงการ         

ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง     98,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ          
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

         

รวมเงิน 98,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 98,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สัญจรไป-มาในช่วงเทศกาล    
    1. ช่างเทศกาลปีใหม่    จ านวน   50  คน 
    2. ช่วงเทศกาลสงกรานต์    จ านวน   50  คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1 นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง

000       ยานพาหนะท่ีใช้สัญจร แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ                        
00         ชว่งเทศกาลสงกรานต์                     

10.2 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว                                                                 
  10.3 ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับบริการ
0000000000   ตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจร 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูผู้ควบคุม 
 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริง   
2. ประชาชนที่ขอรับบริการ    

2  คน 
8  คน  

100  คน 
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นใน

การออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน   
2. ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ได้รับบริการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะที่
ใช้ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจเช็คและซ่อม 
100% 

เชิงเวลา 1. กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2561 –  4 มกราคม 2562 
สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
2. กิจกรรมอาชีวะอาสา ช่างเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี  2562 
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562 
สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ต าบลจะโหนง 
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจ าปี  2562  
2. กิจกรรมอาชีวะอาสา  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี 2562 

98,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 98,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง    ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
1.ค่าเบีย้เลีย้ครผูู้ควบคุม  
วันหยุด 
  1.1 วันท่ี 29 ธ.ค 61 – 1 ม.ค. 62 
(ผลัดที่ 1 เวลา08.30–16.30 น.) 
ผลัดละ 2  คน x 420 บาท x 4 วันเป็นเงิน  
1,920 บาท 
(ผลัดที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 1  คน  x  420 บาท  x 4  วันเป็น
เงิน  1,680 บาท 
วันปกติ 
  1.2 วันท่ี 2 - 4 ม.ค. 62                        
(ผลัดที่ 2 เวลา 16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 1  คน x  200 บาท  x  3  วันเป็น
เงิน 600 บาท 
     
2.ค่าเบีย้เลีย้งนักเรียน นักศึกษา 
      2.1 วันท่ี 29,30,31 ธ.ค.61 และวันท่ี 
1,2,3,4 ม.ค. 62   
(ผลัดที่ 1 เวลา08.30–16.30 น.)               
ผลดัละ 4  คน  x  200 บาท x 7  วันเป็น
เงิน  5,600 บาท 
     2.2 วันท่ี 29,30,31 ธ.ค.61 และวันท่ี 
1,2,3,4 ม.ค. 62 
(ผลัดที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.)                                   
ผลัดละ 3  คน x 200 บาท x 7  วันเป็นเงิน  
4,200 บาท                        รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น    14,000 บาท 
 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562 
1.ค่าเบีย้เลีย้ครผูู้ควบคุม 
วันปกติ 
      1.วันท่ี 11,12,16,17 เม.ย. 62 (ผลัด
ที่ 2 เวลา16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 1  คน  x  200 บาท  x 4  วันเป็น
เงิน   800  บาท 
วันหยุด  
    1.2 วันท่ี 13,14,15 เม.ย.62  
(ผลัดที่ 1 เวลา08.30–16.30 น.) 

14,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,380 
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ผลัดละ 2  คน  x  420 บาท x  3  วันเป็น
เงิน  2,520 บาท 
      1.3วันท่ี 13,14,15 เม.ย.62 (ผลดัที่ 2 
เวลา16.30–00.30 น.) 
ผลัดละ 1  คน  x  420 บาท  x 3  วันเป็น
เงิน  1,260 บาท 
2.ค่าเบีย้เลีย้งนักเรียน นักศึกษา 
    2.1 วันท่ี11,12,13,14,15,16,17 
เม.ย 62                                          
ผลัดละ 4  คน  x  200 บาท  x  7  วันเป็น
เงิน  5,600 บาท 
     2.2 1 วันที่ 11,12,13,14,15,16,17 
เม.ย 62 
ผลัดละ 3  คน  x  200 บาท  x  7  วันเป็น
เงิน  4,200 บาท                        รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น    14,380 บาท 
 

- ค่าไวนิล    1.5 x 3  เมตร 675 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิธีเปดิ 1. พิธีเปิดโครงการ ช่วงเทศกาลปใีหม ่

    จ านวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท  
2. พิธีเปิดโครงการ ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
    จ านวน  100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท  

2,500 
 
 

2,500 

 
      ค่าวัสดุ  63,945 

- วัสดุในการด าเนินโครงการ 1. ช่วงเทศกาลปีใหม่  
2. ช่วงเทศกาลสงกรานต์   
 

 
 

***หมายเหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ     ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
เครื่องมือ  แบบสอบถามการให้บริการประชาชน  
ระยะเวลา  1. ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2561 –  4 มกราคม 2562 
     2. ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : โครงการตามพระราชด าริสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายนพฐพรข์  สถิตด ารงกุลณ์ 
     ต าแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 074-477292  โทรสาร 074-477292  
     โทรศัพท์เคลื่อนที ่085-7463378     E-mail : noptaporn@gmail.com  
 
2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความมั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

mailto:noptaporn@gmail.com
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อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดท าโครงการตามพระราชด าริสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการใช้ชีวิตวิถีพอเพียงได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมการเกษตรมาใช้เป็นสื่อในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๔.1 เพ่ือด าเนินการแปลงเกษตรสาธิตในพ้ืนที่สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
 ๔.2 เพ่ือจัดกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียน 
 ๔.3 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้เรียน 
 ๔.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการท าอาชีพเสริมให้กับผู้เรียน 
 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  โรงเรือนเพาะช า ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 
        รั้วแสดงขอบเขต ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๔0 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นสื่อน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อย
กว่า ๔0 คน  

    
ขออนุมัติโครงการ /        
ขออนุญาตด าเนินโครงการ /        
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /        
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /        
ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน  /       
ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ  /       
ประชาสัมพันธ์โครงการ  /       
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  /       
จัดซื้อ/จัดจ้าง  /       
ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด  /       
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   /      
รายงานความก้าวหน้าโครงการ   /      
ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /     
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ    /     
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจัด
โครงการในปีต่อไป 

   /     

รวมเงิน    ๑0,๐๐๐ 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้เรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
๑๐.1 โรงเรือนเพาะช า ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 1 หลัง 
๑๐.2 นักเรียน นักศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ โรงเรือนเพาะช า  ๑ หลัง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๔๐ คน 
เชิงเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 31 สิงหาคม ๒๕๖๑ 11 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ท ารั้ว และโรงเรือนเพาะช า ๑0,000 บาท 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๑0,๐๐๐ บาท 
 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุ อุปกรณ์ งานเกษตร 1.เหล็กท่อกลม ขนาด 1/2 นิ้ว จ านวน 
10 เส้น x 500 บาท 
2.พลาสติกใสคลุม 10 ตร.ม 
  x 100 บาท 
3.ปูนซีเมนต์ 4 กระสอบ x 150 บาท 
4.ท่อ PVC 2 นิ้ว 6 x 150 บาท 
5.ปุ๋ย 50 กก * 5 กระสอบ*500 

5,000 
 

1,000 
 

600 
900 

25,00 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ   :  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและสอบถามความพึง 

พอใจ 
เครื่องมือ :  แบบสอบถามความพึงพอใจ  และสังเกตการณ์ 
ระยะเวลา  :  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –  31  สงิหาคม ๒๕๖๑ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  พัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ – นามสกุล  นายพิศาล นิยมยาตรา 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานงานความร่วมมือ  โทรศัพท์  087-4776887        

    โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-4776887        

   E-mail :  bell-nutticha@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียน นักศึกษาให้พร้อมกับชีวิตศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการ
ก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่ เกิดกับตัว
ผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิติในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์มีการเชื่อมโยงด้านการค้า
และการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลายด้านรวมทั้งความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจึงต้องปรับให้มีความเป็น
สากลมากขึ้นและผลจากการเปิดประชาคมอาเซียน ท าให้การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั้งด้านการ
บริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการเรียน สื่อการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และด้วย
สภาพปัญหาปัจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษายังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณ์ของแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาที่จะต้องมีคุณภาพทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนที่จะต้องเร่งหาวิธีการที่จะท าให้
การจัดการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เกิดการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการการ
อาชีวศึกษา รวมถึงผู้สอนและนักเรียน นักศึกษามากที่สุด ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
สากล การจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานสากลจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นมาตรการเร่งด่วนในการ
ยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยใช้ต้นแบบจากประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษามาเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย 

 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการพัฒนาทั้ง
ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับนโยบายในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ งาน
ความร่วมมือจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของก าลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

 4.2  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้น 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเองได้ 
 4.3  การสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 4.4  เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยสามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
วิชาชีพในพ้ืนที่กับประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีชายแดนติดต่อกัน 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 5.1  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีการพัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพตรงกับความ
ต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 80 คน  

 5.2  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 80 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพต่างๆในการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

31. เขียนโครงการ     ครูและนักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

    

32. ขออนุมัติโครงการ         

33. ขออนุญาตด าเนินโครงการ         

34. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         

35. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

36. ค้นหาข้อมูล ติดต่อประสานงาน         

37. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

        

38.  จัดซื้อ จัดจ้าง       300,000  

39.  ด าเนินการตามโครงการ         

40.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ         

         

         

รวมเงิน   300,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 300,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   
 1.  ครูและนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพที่จ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 80 คน 

 2.  การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ พ้ืนที่บริเวณรอยต่อ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตลอดจนพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา 80 คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

10.1  วิทยาลัยเทคนิคจะนะสามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
หน่วยงาน บริเวณรอยต่อของประเทศไทยตลอดจนพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 

10.2  วิทยาลัยเทคนิคจะนะจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ พื้นท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ครูและนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

จ านวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กันยายน  2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

100,800.- 
144,040.- 

55,160.- 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  จ านวน 300,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 รายวิชา 600 บาท จ านวน 168 ชั่วโมง   100,800.- 
      ค่าใช้สอย   

- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จ านวน 4 ผืน 1,200.- 
- ค่าเดินทางไปราชการ  114,840.- 
- ค่าอ่ืน ๆ  28,000.- 

      ค่าวัสด ุ   
- ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม 300 บาท จ านวน 80 คน 24,900.- 
- ค่าวัสดุส านักงาน  5,150.- 
- ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  25,110.- 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

เครื่องมือ :  1.  จัดท าแบบสอบถาม 

     2.  รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2562 – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ :  พัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)  
  จังหวัดสงขลา 
    ผู้ประสานงาน  นายธราเทพ  นาคเผือก / นายพิศาล  นิยมยาตรา / นายสุชาติ  ทองสุข / นางสาวอินทิรา   
ไกรเพชร / นางสาวอรปวีณ์   ศรีชู / นายธนิสร  บวัฝ้าย        
   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9783835 

   E-mail: bell-nutticha@hotmail.com  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 3.๑ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  3.1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดวิสันทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมี ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม ๕)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และการยกระดับสถาบันการศึกษา และยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และการยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงานคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ 
  3.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ(Trading and Service Nation)เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็น
เลิศด้านอาหาร การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การเติบโตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค การบริหารงานภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนมีแนวทางการพัฒนาส าคัญ ได้แก่การเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความ
เป็นธรรม การลดความเลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  สนับสนุนการ
เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนความมั่นคงเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจร่วมมือต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 



570 
 

 

  3.๑.๓ นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
การแข่งขัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ดังนี้ 
  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth)   ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

2) การต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเป็น 
อุตสาหกรรมที่ประเทศมีพ้ืนฐานแล้ว และพัฒนาต่อยอดด้วยการวิจัยพัฒนา ดังนี้ 
   (๑) ยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาฐานการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ากระบวนการออกแบบ และจัดท าต้นแบบ ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
โดยกระบวนการออกแบบและจัดท าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความ
แม่นย าสูง ทั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกซ่ึงไทยมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วน 

   (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาทิ ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม ออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสวม
ใส่ อุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่ าและต่อยอดด้านชุดค าสั่ง 

   (๓) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อาทิ จัดระเบียบและส่งเสริม
ความหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ สนับสนุนธุรกิจการฟ้ืนฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพส่ งเสริม
ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ 
    (๔) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ น าเทคโนโลยีเกษตรชั้นสูงที่มีการใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การวิจัยและการลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธ์พืช สัตว์มีการ
จัดการที่ดี พืชสวนที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ เพ่ือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง 
    (๕) แปรรูปอาหาร อาทิ การเพ่ิมมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับด้านความปลอดภัย
อาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ผลิตอาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนทางเลือก 

 ๒) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  อุตสาหกรรม ที่ต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาเพราะ
ตลาดมีความต้องการ ดังนี้ 

   1) หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม อาทิ หุ่นยนต์ที่เชียวชาญเฉพาะด้าน หุ่นยนต์ที่ใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ หุ่นยนต์ที่ในกระบวนการผลิต/ฉีดพลาสติก หุ่นยนต์ที่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) โลจิสติกส์และการบิน อาทิ กิจการสาธารณูปโภคและบริการเพ่ือการขนส่ง ศูนย์
รวมกิจการ โลจิสติกส์ที่ทันสมัย การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การผลิตชิ้นส่วนอวกาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการ
ความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ สถาบันการศึกษาและอบรมทางด้านการบิน 
   3) การแพทย์ครบวงจร อาทิ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพ่ือติดตาม ศึกษา วินิจฉัย 
และรักษา ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือวินิจฉัยและติดตามระยะไกล ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบและชีววัตถุ
คล้ายคลึง 
   4) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 2 และอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพครบวงจร 
   5 )  ดิ จิ ตั ล อาทิ  E-Commerce ,Digital Content ,Data Center ,Cloud Computing, 
Embedded Software, Enterprise Software, Cyber Security, Internet of Things, Enable Smart City, Creative 
Media and Animation 



571 
 

 

 3.1.4 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่          12 
กันยายน 2559 ได้แก่ การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ให้ภาคส่วนต่างๆรวมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระบบวิทยาลัยชุมชน พัฒนา
ระบบผลิตและพัฒนาครู ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดก
วัฒนธรรม สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกที่ดี ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดท า
ข้อเสนอเพ่ือการน าปฏิรูปการศึกษาของไทยระยะเร่งด่วน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชาติ
ก าหนดแนวทาง ได้แก่ ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพในระดับสากลตรงตามความต้องการสถาน
ประกอบการ สอดคล้องข้อตกลงอาเซียน ปรับได้ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เรียนมีทางเลือกทางการศึกษา
มากขึ้นทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญเพ่ือการเข้าสู่อาชีพตามความถนัด ผู้เรียนที่มีรายได้น้อยได้รับการสนับสนุน การ
มีรายได้ระหว่างเรียน ลดความเหลื่อมล้ าลดช่องว่างและผู้ปกครองมีค่านิยม และเชื่อม่ันอาชีวศึกษาภายใน 15 ปี 
เสนอให้มีการจัดระบบการเรียนต่อยอดอาชีพจัดอาชีวศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเชื่อมโยงอาชีวศึกษากับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา ในระบบ  และนอกระบบ มีระบบสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
และการแก้ปัญหาจบอาชีวศึกษาไม่เข้าสู่ตลาดอาชีพจัดระบบการจ้างงาน  ค่าตอบแทน  เส้นทางอาชีพ  
จัดระบบเทียบโอนความรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  มีรูปแบบหลากหลาย  
รวมทั้ง  การเพ่ิมพูนสมรรถนะแรงงาน  และเพ่ิมความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
  3.1.5  นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  (ซุปเปอร์บอร์ด)  ก าหนด
แนวทางการพัฒนา  ได้แก่  นักเรียนที่จบประถมศึกษาชั้นปีที่  1  ต้องอ่านออก  เขียนได้  และต้องมีการ
ประเมินที่เป็นรูปธรรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพ่ือการ
วางแผนอาชีพในอนาคตเชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติในระดับอุดมศึกษาให้เน้นการวิจัยเพ่ือเชื่อมต่องานวิจัยกับภาคเอกชน  ให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศต้นทางคุ้นชินกับเจ้าของภาษา  ผลิตครูที่มีความเข้มข้น  อาทิ  คุรุทายาท  ที่
มีความสามารถตอบรับการสอนของนักเรียนได้อย่างแท้จริง 
  3.1.6  แผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี  2559-2563  (The  ASEAN  Work  Plan  on  
Education  Year  2016-2020 )   ก าหนดประเด็นส าคัญด้านการศึกษา  (Key  Elements  on  Education
)  ได้แก่การสงเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พ้ืนเมือง
ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค  ส่งเสริมการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมบทบาท
ของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยและการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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  3.1.7  นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  4  ตุลาคม   2559  เห็นชอบหลักการโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  (ปี  พ.ศ.  2560-2563  )  และแนวทางการด าเนินงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติเสนอ  โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  
ได้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  จัดท าโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม  
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไข  ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (คปต.)  มี
มติเห็นชอบหลักการ  กรอบแนวคิด  และแนวทางการพัฒนาดังกล่าวแล้ว  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ให้กับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  3  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  อ าเภอเบตง  จังหวัด
ยะลา  และอ าเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส 
  3.1.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา    วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลาง
การค้า อุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว เมืองสี เขียว ประชาชนมีคุณภาพ สู่อาเซียน” ค าอธิบายวิสัยทัศน์ จังหวัด
สงขลามีศักยภาพในการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรมจากภาค การเกษตรและการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง มีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย มีต้นทุนด้านต่าง ๆ และ ทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม มีแหล่งพลังงาน สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ทั้ งภายใน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้เศรษฐกิจของ จังหวัดสงขลา ยังเป็นอันดับ 1 
ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และใน 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย ดังนั้น จุดเน้น การพัฒนาจังหวัดสงขลา คือ การ
พัฒนาให้ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) จะส่งผลให้เกิด
กระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มและ ต่างกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกัน ( Inclusive 
Growth) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดนั้น มิได้มุ่งหมายเพียง เพ่ือความเจริญทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่าง
เดียว ยังค านึงถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ยั่งยืน และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Growth) รวมถึง การพัฒนาคนในด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย เพ่ือให้คนมีความรู้
ความสามารถ อันจะน าไปสู่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ที่มีคุณภาพ (Government Efficiency) และมีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเซียน  โดยมี  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3.1.9  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2560-2579  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความ

คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา  คือ  “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  มี
คุณธรรม  คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ”  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีวศึกษาไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแขง่ขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1.10  แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  ปี  

(พ.ศ.  2560 – 2579)  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 3.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ 
  3.2.1  จากผลการส ารวจเ พ่ือรวบรวมข้อมูลด้ านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (มีนาคม  2559)  โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  
(Japan  International  Cooperation  Agency  :  JICA)  ประจ าประเทศไทย  พบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 
   1)  อุปสงค์และอุปทานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของการศึกษาสายอาชีพที่ไม่
สอดคล้องกัน 
   2)  คุณภาพการอาชีวศึกษา  สถานประกอบการมีความคาดหวังในด้านความสามารถของ
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาสูงกว่าคุณภาพที่ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่มีอยู่จริง  ในด้านทักษะ  ได้แก่ภาษา  คอมพิวเตอร์เลขและการ
ค านวณ  การสื่อสาร  การจัดการ  ความเป็นมืออาชีพ  และในด้านความรู้  ได้แก่  กฎหมายและระเบียบ  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ธุรกิจ  ความรู้เกี่ยวกับองค์กร  และความรู้ทางวิชาชีพ  อีกทั้งคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาบางส่วน
ยังมีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาใหญ่ – กลาง –เล็ก  และอาชีวะรัฐ-เอกชน 
   3)  ความไม่พร้อมด้านกายภาพ  ได้แก่  อาคารสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ซึ่งระบบ
งบประมาณประจ าปีปกติไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาได้ 
   4)  แนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลงซึ่งเป็นผลจากอัตราการเกิดและค่านิยมการเรียน
สายอาชีพแต่ความต้องการก าลังคนระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่นักเรียนเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษาแล้วยัง
พบว่ามีอัตราการออกกลางคันสูง  นักศึกษายังขาดการได้รับค าแนะน าเรื่องอาชีพหลังจากขบอาชีวศึกษา  
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ข้อจ ากัดในด้านอายุของผู้ส าเร็จหลักสูตรดังกล่าวศึกษาต่อในระดับ  ปวส.  หรือในสาขาอ่ืน ๆ  บางส่วนไม่กลับ
เข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 
   5) คุณภาพของครูผู้สอนไม่สามารถปรับคุณภาพการเรียนการสอนและฝึกทักษะ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งปัญหาจาการสรรหา  คัดเลือก  บุคลากรเพ่ือท าหน้าที่สอน  
การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  ความขาดแคลนครู  และการเข้าออกจากอาชีพครูของครูจ้างสอน  และข้อจ ากัด
ด้านใบอนุญาตประกอบอาชีพครู  ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งผู้มีความรู้  ความช านาญ  เฉพาะอาชีพ  มาเป็น
คร ู
  นอกจากนี้  ได้มีการศึกษาความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม  (มีนาคม  
2560)  ของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยโดย  JICA  พบวา  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีความ
ต้องการวิศวกร  และช่างเทคนิคที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกล  และแมคคาทรอ
นิกส์  และเห็นว่าร้อยละ   52  เห็นว่าช่างเทคนิคและวิศวกรขาดองค์ความรู้เพ่ือการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงมีประเด็นส าคัญต่อการจัดอาชีวศึกษาและคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกัน  ได้แก่ 

4) ประเทศไทยขาดแคลนช่างเทคนิคที่มีทักษะเชิงวิศวกรรม  ทักษะด้าน               
การซ่อมบ ารุง  ความสามารถที่จะมีหลายทักษะ  ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ได ้

5) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต  โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  และขาดองค์ความรู้ข้ามสาขาเพ่ือ
จัดการผลิตทั้งกระบวนการ  ท าให้ต้องมีวิศวกรเฉพาะด้านจ านวนหลายคนในสายการผลิต 

6) ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรที่ปฏิบัติงานในระดับกลาง  และระดับอาวุโส  
เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่มีการท างานที่ต่อเนื่อง  และไม่เข้าสู่ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม  โดยเข้าสู่สาย
งานอ่ืน ๆ   

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะ  จ านวน  5  ประเด็น  ได้แก่ 
6)  สถานศึกษาที่มีความเป็นเฉพาะทางในการผลิตช่างเทคนิค  และนักเทคโนโลยี

ระดับพรีเมียมด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง  5  ปี  (ปวช. และ ปวส.)  โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  ครู 

7) ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยความร่วมมือกับภาค
ประกอบการตาแนวทาง  Constructionism   โดยการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  และมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร  
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

8) พัฒนาและจัดให้มี  Career  Development  Center  (CDC)  ในสถานศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพ่ือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และการด าเนินการ
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

9) พัฒนาหลักสูตรและผลิตครูอาชีวศึกษา  รวมถึงการพัฒนาครูประจ าการ 
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10) พัฒนาหลักสูตร  MONOZUKURI   เพ่ือผลิตช่างเทคนิคและวิศวกรในระดับปริญญา
โทด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและการผลิตด้วยเหตุผล  ความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้นในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดรับกับความต้องการตามยุทธศาสตร์ชาติ   20  ปี 
(พ.ศ.  2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา   
นโยบายคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  (ซุปเปอร์บอร์ด)   แผนการศึกษาอาเซียนระหว่างปี  
2559-2563 นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2560-2579   แผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  4.0  อันเป็นกลไกลเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย  อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  จึงได้มีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือ
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (จังหวัด
สงขลา) 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1  พัฒนาศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ฯ จังหวัดสงขลา  
4.2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนาจังหวัด

สงขลา   
4.3  เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบ

อาชีพและด ารงชีวิต 
4.4  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  

พหุวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5  ส่งเสริมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน

รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4.6  เพ่ิมขีดความสามารถ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ  
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

5.1  ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 

5.2  เครือข่ายสถานศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา 
จ านวน 23 สถานศึกษา  

5.3  เครือข่าย หน่วยงานราชการ เอกชน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
สงขลา 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

6.1  สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา
จังหวัดสงขลา   

6.2  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
6.3  ประชาชน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ในสังคม  พหุวัฒนธรรม  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.4  ได้รับความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สถานประกอบการ  ประชาสังคม  ใน

รูปแบบประชารัฐเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

6.5  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความสามารถ รองรับ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในจังหวัดสงขลา 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
อุดหนุน 

งปม. 
ศูนย์ประสานงานฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เขียนโครงการ /    สถานศึกษา  23 สถานศึกษา  ใน
จังหวัดสงขลา 

    

ขออนุมัติโครงการ  /    หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
สงขลา 

    

ขออนุญาตด าเนินโครงการ  /    สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดสงขลา 

    
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  /        
ประชุมการด าเนินงาน  /          
ค้นหาข้อมูล ตดิต่อประสานงาน /         
จัดเตรียมเอกสารด าเนินโครงการ  /         
จัดซื้อ จัดจ้าง  /         
ประสานงานการด าเนินงานศูนย์ประสานงาน กับ
สถานศึกษา  เพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ 

/         

สรุปรายงานความก้าวหน้า / / / /      
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผล  วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน 

/ / / /      

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป    /      
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 300,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  กลุ่มแรงงานในจังหวัดสงขลา 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  อาคารอเนกประสงค์  2  ชั้น   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต้ (อ่าวไทย)    ศูนย์
หลักของจังหวัดสงขลา  โดยวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา   

จ านวน    1  ศูนย์ 

เชิงคุณภาพ เครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ศูนย์
ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ 
(อ่าวไทย) จังหวัดสงขลา  

จ านวน  23    แห่ง 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 เปิดศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาฯ 

ตุลาคม  2561 –  กันยายน  2562 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
 

300,000.- 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  300,000 บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย  273,160.- 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ( 2 คน X  10,340 บาท X 12  เดือน ) 248,160.- 
- จัดท ารูปเล่ม 30 เล่ม x 150 บาท 4,500.- 
- อ่ืน ๆ    47,340.- 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ : กระบวนการ  ตาม  PDCA  
เครื่องมือ  สรุปรายงานความกา้วหน้า   สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    
ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : จ้างยามรักษาความปลอดภัย…………………………………………………………………………………. 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายประสาน  หมินแดง…………………………………………… 
     ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่………โทรศัพท์……081-9692619......................          

     โทรสาร ………………………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………081-9692619………………………… 
     E-mail : ……Peeter52@hotmail.com…………………………………………………………………………………..  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ด้วยสภาพในปัจจุบันนี้   ความปลอดภัยในสถานศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษาส าหรับ
บุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทางราชการ  จัดเป็นด้านของความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพใน
การในการบริหารความเสี่ยง  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ฉะนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการก็เป็นอีก
มาตรการ  ในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทางราชการ…… 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร นักเรียน  นักศึกษา  และทรัพย์สินทาง
ราชการ 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : จ้างยามประจ าสถานศึกษา  6 คน  จ้างยามประจ าศูนย์อ าเภอสะเดา 1 คน 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : ยามประจ าสถานศึกษา  6 คน ยามประจ าศูนย์อ าเภอสะเดา 1 คน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ /    อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรของ 588,000    

2. ขออนุมัติโครงการ /     วิยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกวิชาชีพ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /    อ าเภอสะเดา  และดูเฝ้าระวังทรัพย์สิน     

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  /   ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึก     

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /   วิชาชีพอ าเภอสะเดา     

6. ค้นหาข้อมูลติดต่อประสานงาน  /        

7. ส ารวจสถานที่ในการด าเนินโครงการ  /        

8. เตรียมเอกสารด าเนินโครงการ  /        

9. จัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการ  /        

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ  /        

11. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ   /       

12. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    /      
รวมเงิน 588,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 588,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และศูนย์ฝึกวิชาชีพอ าเภอสะเดา  

รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : ยามประจ าสถานศึกษา  6 คน ยามประจ าศูนย์อ าเภอสะเดา 1 คน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ยามประจ าสถานศึกษา 7  คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกวิชาชีพอ าเภอสะเดา มี

ความปลอดภัยและได้รับการอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 12 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 7 คน X 7,000 บาท X 12 เดือน  588,000 บาท 
 

13.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : …………588,000…………………………บาท 
 

14.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 7 คน X 7,000 บาท X 12 เดือน  588,000 

บาท 
- ฯลฯ   

 

15.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :ติดตามจากการบันทึกการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เครื่องมือ :สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน / สรุปผลการจ้าง 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนคิจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล  
  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  นายพิศาล    นิยมยาตรา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท์ 087-4776887 (วท.จะนะ) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6983213 

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะนการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. สถานภาพโครงการ:  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิ ต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน 
มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือเพ่ือผลิต พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพ
ทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเป็นก าลังคนที่ส าคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 5.1 เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
 5.3 สร้างเครือข่ายตัวแทนอาชีวศึกษา ผู้น าท้องถิ่นและศิษย์เก่าอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ประสานงานกับ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และเพ่ิมโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพทั้ง
ในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถานศึกษาอาชีวศึกษากับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 6.1 เครือข่ายต าบล จ านวน 12 แห่ง ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา  
 6.2 นักเรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 6.3 สถานศึกษาจัดตั้งเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ไม่น้อยกว่า 12 ต าบล  
7. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 7.1 สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 7.2 ชุมชน สังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา 
 7.3 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งขึ้น และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ด าเนินการ ระบุ  
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินงาน งบ 
ลงทุน 

งบรายจ่าย
อื่น ๆ  

งบเงิน
อุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /           
2. ขออนุมัติโครงการ /           
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /           
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน /           
6. ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ /           
7. ค้นหาข้อมลู  ติดต่อประสานงาน /           
8. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อม /           
9. จัดซื้อ จัดจ้าง / /     120,000     
10. ด าเนินโครงการตามเวลาที่ก าหนด / /    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ      
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ / /          
12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ / / /         
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ / / / /        
14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรบัการจดั
กิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

/ / / /        

รวมเงิน 120,000     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 120,000 บาท 
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9. กลุ่มเป้าหมาย :  
 9.1 เชิงปริมาณ ท าความร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบลในจังหวัดสงขลา จ านวน 12 แห่ง 
 9.2 เชิงคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบลในจังหวัดสงขลา
ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

10. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 
 11.1 ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 11.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
 11.3 ชุมชน สังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาชีวศึกษา 
 11.4 สถานศึกษาสามารถเพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพได้มากยิ่งข้ึน และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 

12. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ท าความร่วมมือในการร่วมกับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล ใน

จังหวัดสงขลา 
12 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ต าบล ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

- 

เชิงเวลา กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมและวางแผนการด าเนินงานผู้ประสานงาน
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
กิจกรรมที่ 2 เชิญประชุมพร้อมเสวนาการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล  
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ภารกิจการ
จัดการอาชีวศึกษาของเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับต าบล 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

4,800 บาท 
60,000 บาท
55,200 บาท 

13. งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  120,000 บาท 
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14. รายละเอียดงบประมาณ : 
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าตอบแทน  4,800 บาท 

     - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 1,200 บาท 
     - ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปราย/สัมมนาเป็น
คณะ 

3 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท 3,600 บาท 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 ค่าใช้สอย  60,000 บาท 
     - ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเวทีลงนาม    7,000 บาท 
     - ไวนิลติดที่ส านักงานของเครือข่ายต าบล 21 ต าบล x 300 บาท 6,300 บาท 
     - ค่าอาหารว่างเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับ
ต าบล   

(3 คน x 12 ต าบล = 36 คน) + (3 
คน x 3 ต าบลในอ าเภอนาทวี = 9 คน) 
+ (3 คน x 3 ต าบลในอ าเภอเมือง = 9 
คน) + (3 คน x 3 ต าบลในอ าเภอนา
หม่อม = 9 คน) + (อ าเภอสะเดา = 10 
คน ) + (ผู้ปกครองนักศึกษา 2 คน x 8 
แผนกวิชา = 16 คน) + สมาคม
ผู้ปกครอง = 2 คน) + (ศิษย์เก่า = 10 
คน) + (นักเรียนและนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพฯ = 10 คน) + (หัวหน้าแผนก
วิชา = 10 คน) + (ครูและบุคลากร = 9 
คน ) 
รวม 130 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 

9,100 บาท 

     - ค่าอาหารกลางวันกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
อาชีวศึกษาระดับต าบล    

(3 คน x 12 ต าบล = 36 คน) + (3 
คน x 3 ต าบลในอ าเภอนาทวี = 9 คน) 
+ (3 คน x 3 ต าบลในอ าเภอเมือง = 9 
คน) + (3 คน x 3 ต าบลในอ าเภอนา
หม่อม = 9 คน) + (อ าเภอสะเดา = 10 
คน ) + (ผู้ปกครองนักศึกษา 2 คน x 8 
แผนกวิชา = 16 คน) + สมาคม
ผู้ปกครอง = 2 คน) + (ศิษย์เก่า = 10 
คน) + (นักเรียนและนักศึกษาองค์การ
วิชาชีพฯ = 10 คน) + (หัวหน้าแผนก
วิชา = 10 คน) + (ครูและบุคลากร = 9 
คน ) 

9,750 บาท 
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รวม 130 คน x 75 บาท 
     - อ่ืนๆ  27,850 บาท 
 ค่าวัสด ุ  55,200 บาท 
     - ค่ากรอบรูป ขนาด A4   60 อัน x 120 บาท 7,200 บาท 
     - วัสดุพร้อมสกรีนโลโก้ 1 ชิ้น x 1,000 บาท 

50 ชิ้น x 280 บาท 
15,000 บาท 

     - ค่าสมุดลงนามความร่วมมือ 180 บาท x 50 เล่ม 9,000 บาท 
     - กระดาษเกียรติบัตร 10 รีม x 200 บาท 2,000 บาท 
     - กระดาษการ์ด สีขาว 210 แกรม 200 แผ่น 5 รีม x 320 บาท 1,600 บาท 
     - กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 5 รีม x 250 บาท 1,250 บาท 
     - กระดาษมาร์ชแมลโลว์ A4 190 แกรม 5 รีม x 200 บาท 1,000 บาท 
     - กระดาษ A4 80 แกรม/500แผ่น 12 รีม x 120 บาท 1,440 บาท 
     - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม/500 
แผ่น 

12 รีม x 120 บาท 1,440 บาท 

     - แท่นเสียบปากกา 30 บาท x 1 โหล 360 บาท 
     - กระดาษการ์ด สี 180 แกรม   100 แผ่น x 6 รีม 1,200 บาท 
     - แฟ้ม ขนาด 2 นิ้ว (F) 1 โหล 820 บาท 
     - ซองถนอมเอกสาร A4 10 มัด x 40 บาท  400 บาท 
     - หมึกเครื่องพิมพ์งาน เลเซอร์  2 กล่อง x 2,900 บาท 5,800 บาท 
     - หมึกเติมเครืองพิมพ์อิงค์เจท สีด า ขนาด 
1000 มิลลิลิตร 

1 ขวด x 650 บาท 650 บาท 

     - หมึกเติมเครืองพิมพ์อิงค์เจท สีเหลือง 
ขนาด 1000 มิลลิลิตร 

1 ขวด x 650 บาท 650 บาท 

     - หมึกเติมเครืองพิมพ์อิงค์เจท สีน้ าเงิน 
ขนาด 1000 มิลลิลิตร 

1 ขวด x 650 บาท 650 บาท 

     - หมึกเติมเครืองพิมพ์อิงค์เจท สีชมพู ขนาด 
1000 มิลลิลิตร 

1 ขวด x 650 บาท 650 บาท 

     - อ่ืนๆ  4,090 บาท 
หมายเหตุ:  ทุกรายการถัวจ่าย 
15.  การติดตามประเมินผล  :  
 วิธีการ : การสรุปและประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือ  :  แบบสอบถาม 
 ระยะเวลา :  สิงหาคม – กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  256๒ 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  256๒ 

ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์   ภูยุทธานนท์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู โทรศัพท์ 086-060-965๗       
โทรสาร 074-477292    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-060-9657        
E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นภาคท่ีมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกายท่ีแตกต่างจากภาค
อ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้น ยิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาษา การนับถือศาสนาของผู้คน การประกอบอาชีพ ตลอดจนพ้ืนที่สภาพภูมิประเทศ ซึ่ง
ส่งผลถึงความจ าเป็นและวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้การศึกษาของ
เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ใกล้เคียงนั้นเป็นหน้าที่ของครอบครัว ชุมชน โรงเรียนในการจัด
การศึกษาที่ต้องบูรณาการวิชาการเรียนตามสภาพท้องถิ่นวัฒนธรรม ศาสนา ซึ่งการจัดการศึกษาต้องเป็น
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพและต้องสอดแทรกการเรียนศาสนาที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาเพ่ือให้นักเรียนรู้และ
เข้าใจศาสนาที่ถูกต้อง 

ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมนักเรียนได้เรียนและเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องจึงจ าเป็นต้องจัดจ้างวิทยากรสอน
อิสลามศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
๔.1 เพ่ือจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 1 อัตรา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

๕.1  วิทยากรสอนอิสลามศึกษา จ านวน 1 คน 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

๖.1  วิทยากรอิสลามศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๖.2  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความรู้ทางด้านศาสนาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนนิงาน 

งปม. 
งบเงินอดุหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอื่น 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

เขียนโครงการ          

ขออนุมัติโครงการ           

ขออนุญาตด าเนินโครงการ          

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน          

ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน / โครงการ          

ประชาสัมพันธ์โครงการ           

จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ
พร้อม 

         

จัดซื้อ จัดจ้าง      ๘๔,000    

ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด     เดือนตุลาคม 256๑ –  
กันยายน  256๒ 

    

เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

ประเมินผลการด าเนินโครงการ          

เขียนโครงการ          

ขออนุมัติโครงการ          

รวมเงิน ๘๔,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๘๔,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :วิทยากรสอนอิสลามศึกษา  จ านวน  1  คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  
 10.1  มีวิทยากรสอนอิสลามศึกษา  จ านวน  1  คน 
 10.2  นักเรียนได้รับความรู้ด้านหลักศาสนาและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 10.3  นักเรียน นักศึกษา  มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านหลักศาสนาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  วิทยากรสอนอิสลามศึกษา   1  คน 
เชิงคุณภาพ 1. วิทยากรอิสลามศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน                      

2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะมีความรู้ทางด้าน
ศาสนาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  

เชิงเวลา ตุลาคม  256๑ – กันยายน  256๒  (1 ปีงบประมาณ) 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา จ านวน  1  คน  

ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 246๑  –  กันยายน  256๒ 
จ านวน  12  เดือน  x  เดือนละ ๗,000 บาท  x  จ านวน  
1 คน  =  ๘๔,000บาท 
                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๔,000บาท 

๘๔,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : ๘๔,000บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   

- ค่าตอบแทนวิทยากร   
- ฯลฯ   

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ 1. ค่าจัดจ้างวิทยากรสอนอิสลามศึกษา 
จ านวน  1  คน  
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 256๑ – 
กันยายน  256๒ 
จ านวน 12 เดือน x เดือนละ ๗,000 
บาท x จ านวน 1 คน = ๘๔,000บาท 

 ๘๔,000 



591 
 

 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๔,000บาท 
- ฯลฯ   

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุส านักงาน   

- วัสดุคอมพิวเตอร์   

- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  บันทึกการปฏิบัติงาน   
ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 256๑  – กันยายน  256๒ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : ครูพ่ีเลี้ยงหอพักนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail :  Waehafsohwaedaoh@gmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    

มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
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อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึนอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการครูพ่ีเลี้ยงหอพักนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2562 เพ่ือควบคุม
นักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของหอพักวิทยาลัยเทคนิคจะนะ รวมถึงการจัดประชุมผู้ปกครองของ
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับทราบกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ                   ใช้ชีวิตอยู่ในหอพัก
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
4.1 เพ่ือให้ครูผู้ควบคุมมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.2 เพ่ือให้จัดหาและแต่งตั้งครูผู้ควบคุมหอพัก 
4.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของบุตรหลานในการอยู่หอพัก 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  
5.1  ครูพี่เลี้ยงหอพักชาย   2  คน 

 5.2  ครูพี่เลี้ยงหอพักหญิง  2  คน 
 5.3  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม   จ านวน   100  คน   
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  
 6.1  ครูพ่ีเลี้ยงหอพักชายและหญิงมีขวัญและก าลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ 
 6.2  นักเรียน นักศึกษาหอพักมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตัวถูกต้องตามกฎระเบียบหอพัก 
           6.3  ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของบุตรหลานในการอยู่หอพัก 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ       
1. ครูพี่เลี้ยงหอพักชาย                    
จ านวน 2 คน 
2. ครูพี่เลี้ยงหอพักหญิง                     
จ านวน 2 คน 
ปฏิบัติงานวันละ 2 ช่ัวโมง                 
เวลา 19.00 – 21.00 น. 
ระหว่างวันท่ี วันท่ี 15 ต.ค 2561 –  
20 กันยายน 2562 
ณ หอพักวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
3. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
หอพัก จ านวน  100 คน 
วันท่ี  15 ตุลาคม  2561  
เวลา 12.00 – 16.30 น. 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ          
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความพร้อม         
จัดซื้อ จัดจ้าง     108,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัดกจิกรรม / 
โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 108,000    
งบประมาณรวมท้ังโครงการ 108,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  1. ครูพี่เลี้ยงหอพักหญิง-ชาย    จ านวน     4   คน    
                            2. ผูป้กครองนักเรียนหอพัก     จ านวน  100  คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ : 1. หอพักหญิงและหอพักชายวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
                           2. หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1  นักเรียน นักศึกษาปฎิบัติตามกฎระเบียบหอพักวิทยาลัยฯ  อย่างเคร่งครัด 
10.2  นักเรียน นักศึกษาหอพัก  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
10.3  ครูพ่ีเลี้ยงหอพักชายและหญิงมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
10.4  มีครูพ่ีเลี้ยงหอพักชายและหอพักหญิง  จ านวน  4  คน 
10.5  นักเรียน นักศึกษา  หอพักมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมและการ 
          อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
10.6   ผู้ปกครองได้รับทราบกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติตัวของบุตรหลาน 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1.  ครูพี่เลี้ยงหอพักชาย   
2.  ครูพี่เลี้ยงหอพักหญิง 
3.  ผู้ปกครองนักศึกษาหอพักเข้าร่วมประชุม   

2  คน 
2  คน 

100  คน 
เชิงคุณภาพ 1.  ครูผูค้วบคุมหอพักมีขวัญและก าลังใจในการปฎิบัติงาน                         

2.  หอพักนักศึกษา  มีความเป็นระเบียบ  และนักเรยีน นักศึกษา  
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น  สามารถอยูร่่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 
3. ผู้ปกครองไดร้ับทราบกฎระเบยีบ และแนวทางการปฏิบัติตัวของ
บุตรหลาน 

  

เชิงเวลา 1. ครูพี่เลี้ยงหอพัก 
วันท่ี 15 ต.ค. 2561 – 30 กันยายน 2562 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาหอพัก 
วันท่ี 15 ต.ค. 2561 

190 วัน 
 

4 ชม. 

เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงหอพัก  จ านวน  4   คน  
     จ านวน  190  วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 50 บาท  x 4 คน = 
76,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
หอพัก   จ านวน  2,500  บาท 
     จ านวน  100  คนๆ ละ 1 มือ้ๆ ละ 25 บาท  
3. ค่าไวนลิ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาหอพัก 
จ านวน  900  บาท 
     จ านวน  1.5 x 4 เมตร x 150 บาท 
4. ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  2,880 บาท 
     จ านวน  12 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 60 บาท  
5. ค่าวัสดุ  จ านวน  71,600  บาท 

108,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ : ทุกรายการถัวเฉลี่ย 
 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  108,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
      ค่าตอบแทน   

- ค่าท าการนอกเวลาราชการ 1. ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงหอพัก            
จ านวน  4   คน  
     จ านวน  190  วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 50 
บาท x 4 คน =76,000  
2. ค่าเบี้ยเลีย้งผู้ปฏิบตัิงาน ประชุมผู้ปกครอง 
      จ านวน 12 คนๆละ4 ชม.x 60 บาท = 
2,880  บาท 

82,400 

- ค่าตอบแทนวิทยากร    
- ฯลฯ  

 
 

      ค่าใช้สอย   
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ท่ีพัก และพาหนะ   
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าป้ายไวนลิ จ านวน 1.5 x 4 ม. X 150 บาท 
= 900 บาท 

 

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน  100 คนๆละ1 มื้อๆละ25บาท =  
2,500  บาท 

 

      ค่าวัสดุ  71,600 
- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุคอมพิวเตอร ์   
- วัสดุในการจดักิจกรรม   

 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ      ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  บันทึกการปฏิบัติงาน   
ระยะเวลา  วันที่  15  ตุลาคม 2561  –  30 กันยายน  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:  โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน ( English Education for Asean Community ) 
ผู้ประสานงาน  นางแวฮาฟเสาะห์ ภูยุทธานนท์ และนางสาวโรสวาตี รอแซะ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  โทรศัพท์  074-536077 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9609657 
2.  สถานภาพโครงการ: โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 ตามที่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษามุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็ นชอบให้มีการ
พัฒนาภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นสากลต่อไปในสถานศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 18 สถานศึกษา จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ได้พัฒนาความรู้ทางภาษา และได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน 
 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและภาษามลายูให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพ่ือรับการเปิดเศรษฐกิจพิเศษ
ตามข้อตกลงในการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ือตอบรับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ให้สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาในประเทศ
อาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่อไป 
 ในการนี้ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จึงเล็งเห็นความส าคัญให้มีการจัดโครงการพัฒนาภาษา
สู่โลกอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เพ่ือเป็นการตอนรับนโยบายและพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

4.1 เพ่ือสอนเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษามลายูให้กับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายูให้กับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีความกระตือรือร้นและเห็นถึงความส าคัญ 
ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา 

 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 

 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน แบ่งเป็น 
     - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนใจภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน 
     - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนใจภาษามลายู จ านวน 20 คน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 1. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีความรู้ความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษามลายูได้ 
 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา
จ านวน 50 คน 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 30,00
0 

    

2. ขออนุมัติโครงการ /           
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /           
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /          
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /          
7. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ

พร้อม 
 /          

8. จัดซื้อ จัดจ้าง   / / /        
9. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด  /          
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   / /        
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /        
12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /        
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 

โครงการ 
   /        

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   /        

รวมเงิน 30,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน  
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถ ครบทั้ง 4 ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายู 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน แบ่งเป็น   

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนใจภาษาอังกฤษ 
จ านวน 30 คน 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่สนใจภาษามลายู 
จ านวน 20 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน มีความรู้
ความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษามลายูได้ 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบ เงินด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2561 30,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 30,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ   

- เอกสารประกอบการ
อบรม  

- อุปกรณ์ประกอบการ
อบรม 

- อุปกรณ์ประกอบการ
อบรม 
(อุปกรณ์จัดกิจกรรม) 

(หนังสือประกอบการอบรม)50 คน X 100 บาท = 5,000 
(เครื่องเขียน)50 คน X 50 บาท = 2,500 

1. กระดาษบรู๊ฟสร้างแบบ 20 แผ่นX4บาท = 80 
2. กระดาษแข็งขาวเทา 20 แผ่นX15บาท = 300 
3. ปากกาเมจิก 12 สี 12 ชุดX35บาท = 420 

8,300 

• ค่าไวนิล 1 ผืน X 450 บาท = 450 450 
• ค่าอาหารว่าง -30 คน (ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ) X 25บาทX 5 วัน 

=5,250 
6,250 
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-20 คน (ผู้เข้าอบรมภาษามลายู) X 25บาท X 5 วัน 
=2,500 

• ค่าวิทยากร -ค่าวิทยากรภาษาอังกฤษ 1 คน X 15 ชั่วโมง X ชัว่โมงละ 
500 บาท  =9,000 
-ค่าวิทยากรภาษามลายู 1 คน X 15 ชัว่โมง X ชั่วโมงละ 
500 บาท  =9,000 

15,000 

รวม  30,000 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 
วิธีการ …………สุนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน..........……..………………………………………… 
เครื่องมือ.……1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ...........………………………………… 
      1. แบบทดสอบวัดภาษา...........………………………………… 
ระยะเวลา…… ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562…………………….………………………………………………………… 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นางสาวพรชนิตว์  อภัยรัตน์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ  โทรศัพท:์ 074 – 536077 , 074 – 536088 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077   โทรศัพท์เคลื่อนที่: 087 - 4776887    

E-mail :  
2.  สถานภาพโครงการ : โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านค
วามั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการ : เปิดสอนหลักสูตร ปวช.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพ่ือจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่จบ  
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนที่จบ  
                การศึกษา 
 4.2 เพ่ือพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 4.3 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 4.4 เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า สร้างรายได้ของครอบครัวและการสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 4.5 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระ หรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. จ านวน   222  คน 
 5.1 จ านวนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. 1- 3 
 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน   20 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน   20 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จ านวน   20 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน   20 คน 
รวม   80 คน 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน   28 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน   16 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จ านวน   10 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน   19 คน 
รวม   73 คน 

 

นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 

 -สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน   21 คน  

-สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน   21 คน 

-สาขาวิชาบัญชี   จ านวน   9 คน 

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน   18 คน 
     รวม   69 คน 
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 5.2 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน   200  คน 

 - รายวิชาการตัดเย็บผ้า    ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการการพิมพ์ซิลด์สกรีน   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการสานกระเป๋าพลาสติก  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
- รายวิชาการท าขันหมาก   ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
- รายวิชาการซ่อมเครื่องตัดหญ้า  ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 

 5.3 กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ   จ านวน    3  กลุ่ม 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 6.1 ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี 
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้นสามารถน าความรู้ 
                ไปประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ละพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น 

 6.3 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 

      และสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 

6.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ และสร้างกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน 

6.5 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน  (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงิน
อุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.เขียนโครงการ          

2.ขออนุมัติโครงการ          

3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญ
วิทยากร 

    ครู บุคลากรทางการศึกษา     

8.จัดท าก าหนดการ     และนักเรียน นักศึกษา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 1,761,761      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,761,761   
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : 8.1 นักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น ในโรงเรียนเขตอ าเภอสะเดา หรือพ้ืนที่ 
                               อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา 

     8.2 ประชาชน เยาวชน ทัว่ไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ: สถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา และพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงใน 

                          จังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง 

                   ไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขา 

 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้นสามาร 

                   น าความรู้ไปประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น 

 10.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 

                  และสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 

10.4 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สามารถน าความรู้วิชาชีพสร้างรายได้ให้เกิด  
                 ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ -จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.           
จ านวน  222  คน 

-จ านวนผู้จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
จ านวน  200 คน 

-จ านวนการจัดกลุ่มอาชีพ                
จ านวน   3 กลุ่ม 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.         จ านวน 222 คน 
ผู้จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จ านวน  200 
คน 

การจัดกลุม่อาชีพ                 จ านวน   3 กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ -ผู้เรียนสามารถจบได้ครบตามหลักสูตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
-ผู้ฝึกอบรมสามารถน าความรู้วิชาชีพสร้าง
รายได้ให้เกิด  
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 
 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา -กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสังคม  
หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2562 

-กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น 

1 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

-กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

 
เชิงค่าใช้จ่าย กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต และสังคม  
หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 
จ านวนเงิน  1,223,096  บาท 

1,223,096  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  1,223,096   บาท 
 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   

 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  
หลักสูตรวิชาชีพ ระดับปวช. 
 

873,096 

 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200,000 
 กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 150,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,223,096 
 
 

14. การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ: แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา: เดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

1.ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายลุกมาน ตาเดอิน 
ต าแหน่ง : พนักงานราชการครู โทรศัพท:์ 074 – 536077 ต่อ 144 
โทรสาร: 074 – 536077, 074 - 536078  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 093-5752170        
E-mail: lookmarn_tade-in@hotmail.com  
2.  สถานภาพโครงการ :  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มาก
ขึ้น ในทุกวงการต่างได้น าเอาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในงานของตนให้
มากที่สุด และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเสริมสร้างทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลอย่างดีเยี่ยม  ทั้งนี้ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสะเดา จะด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิตอลประจ าอ าเภอ ตามนโยบายพัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ จุดเน้นที่ 3 การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา งานด้านศูนย์ดิจิตอลประจ าอ าเภอ 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 
4.1 เพ่ือพัฒนาศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอสะเดา ให้เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
4.2 เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพคุณธรรม จริยธรรมและเทคโนโลยีที่ 
     สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีตลอดชีวิตอย่าง

มี 
     คุณภาพ  
4.4 เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลให้กับเยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดาและบริเวณ 

      อ าเภอใกล้เคียงได้ศึกษาและสืบค้นข้อมูลจากศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ 

4.5 เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้ การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลแก่เยาวชน ประชาชนที่มา 

     ใช้บริการของศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ 

4.6 เพ่ือพัฒนาระบบแม่ข่ายและลูกข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.7 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสเถียรภาพมากท่ีสุด 

4.8 เพ่ือให้ห้องศูนย์ดิจิตอลเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์ของอ าเภอสะเดา 
 

5.  ผลผลิตโครงการ(Output): 
5.1 พัฒนาศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอให้เป็นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 5.2 อบรม ให้ความรู้การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล 
 5.3 อบรม ให้ความรู้การใช้โปรแกรมส านักงานเบื้องต้น 
 5.4 พัฒนาระบบลูกข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 5.5 ปรับปรุงห้องศูนย์ดิจิทัลให้ทันสมัยและน่าใช้งาน 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome):  
6.1 ศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ เปน็แหล่งการเรียนรู้ของเยาว์ชน ประชาชน ในอ าเภอสะเดาและอ าเภอใกล้เคียง 
6.2 ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง 

6.3 เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและการสืบค้นได้อย่างถูกต้อง 

6.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
6.5 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างสเถียรภาพในการใช้งานและการสืบค้นข้อมูล 
6.6 ระบบลูกข่ายให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
6.7 ห้องศูนย์ดิจิทัลมีห้องเรียนที่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อ่ืน 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
1.เขียนโครงการ          
2.ขออนุมัติโครงการ          
3.ขออนุญาตด าเนินโครงการ          
4.จัดท าแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
5.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ          
6.บันทึกรายงานการประชุม          
7.จัดท าหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นเชิญวิทยากร     เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่     
8.จัดท าก าหนดการ     อ าเภอสะเดา     
9.จัดท าจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุใช้สอย          
10.จัดท าแบบสอบถาม          
11.จัดท าเอกสารการฝึกอบรม          
12.ด าเนินโครงการ          
13.บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ          
14.รายงานความก้าวหน้าโครงการ          
15.สรุปและรายงานผลโครงการ          

รวมเงิน 80,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 80,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : เยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา หรือพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา
  

9.  พื้นที่ด าเนินการ: ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา  
9.1 จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสบืค้นข้อมูลเบื้องต้น แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
9.2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องศูนย์ดิจิทัล 
9.3 ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช ารุด เสียหาย 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1 จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอสะเดา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

10.2 สร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้อง 

      กับการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต 

10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส านักงาน  
       เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  
10.4 ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดาและพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ จากศูนย์ 
       ดิจิตอลสารสนเทศและน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และ 

       ประเทศชาติ 
10.5 อบรมให้ความรู้ การใช้โปรแกรมส านักงานเบื้องต้น อินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลแก่เยาว์ชน  
     ประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ 

10.6 ได้ระบบแม่ข่ายและลูกข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10.7 ได้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากท่ีสุด 

 10.8 เพ่ือใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ 
 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ - จ านวนผู้เข้าอบรมการใช้งานโปแกรมคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  จ านวน  40  คน 
- จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัล 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องลูกข่าย 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องศูนย์ดิจิทัล 

ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 40  คน 
 

เยาวชน ประชาชน 
20 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
ส านักงานและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
- เยาวชน และประชาชน เข้าถึงข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ตจาก 
  ศูนย์ดิจิทัลประจ าอ าเภอ 
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  และสเถียรภาพ  
- ระบบลูกข่ายมีประสิทธิภาพในการท างาน 
- ห้องศูนย์ดิจิทัลเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงเวลา ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 4 ไตรมาส 
เชิงค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  80,000  บาท จ านวนเงิน  80,000  บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  80,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   
- ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชม. X 800 บาท x 2 คน 19,200 

 ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 50 บาท x 2 มื้อ 4,000 
- ค่าอาหารว่างการอบรม 40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ 4,000 
- ค่าไวนิลกิจกรรมอบรม 2 x 4 x 150 x 2 2,400 
- สมุดบันทึกกิจกรรมอบรม 4 แพ็ค x 100 บาท 400 
- ปากกาลูกลื่นกิจกรรมอบรม 3  แพ็ค x 180 บาท 540 
- กระดาษ A4 70 แกรม 5 รีม x 125 บาท 625 
- กระดาษเกียรติบัตร 3 ห่อ x 150 บาท 450 
- ค่าเช่าที่พัก 600 บาท x 2 คน 1,200 

 ค่าวัสดุ   
- วัสดุส านักงาน เทปพีวีซีใส,ลวดเสียบกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ

,คลิปด า,กรรไกร,คัตเตอร์ 
8,000 

- วัสดุซ่อมแซม - power supply,hard disk,mainboard, 
ram,key board,mouse,Cpu,Graphic card,สาย
เคเบิล,เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล,หัวต่อคอนเน็ต
เตอร์ 

37,185 
 

- วัสดุไฟฟ้า รางเก็บสายไฟแบบทึบ,ไขควงไฟฟ้า,กล่องเครื่องมือ 2,000 
รวมจ านวนเงิน 80,000 

 
 

14.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ : ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ : แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลา : เดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

 
1.ชื่อโครงการ:  จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                                
0000            ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8  โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :TJD1900@hotmail.com 

2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
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ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  เพื่อด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
4.1 เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจ

ศึกษาและฝึกอบรม  สายวิชาชีพให้ มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสถูก
ชักชวนให้ไปก่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ 

4.2 เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะวิชาชีพ  เกิด
การสร้างงาน  สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

4.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย  เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางในสาย
วิชาชีพที่สอดคล้องกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

4.4 เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน 

4.5 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 

เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพตามโครงการ
00จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รับการฝึกอาชีพสมารถน าความรู้ไป00  
ประกอบอาชีพได้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความ มั่นคงในพื้นที่
ชายแดนใต้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

1. เขียนโครงการ     ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  
จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันท่ี 9-10มีนาคม2562 
 

    
2. ขออนุมัติโครงการ         
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
7. ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
8. ประชาสมัพันธ์โครงการ         
9. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความ

พร้อม 
        

10. จัดซื้อ จัดจ้าง     35,000    
11. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
12. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
13. รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
14. ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
15. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
16. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด

กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 
        

รวมเงิน 35,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 35,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศานสนาอิสลาม  จ านวน  25  คน 
          8.1  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 
                 พ้ืนที่ด าเนินการ    โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  ต าบลบ้านนา    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
       กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
9.  พื้นที่ด าเนินการ:   

9.1  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  ต าบลบ้านนา    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 

10.1 นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  000000000
ได้รับการฝึกอาชีพ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้    
10.2 นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีรายได้  ลดปัญหา
ความยากจนก่อให้เกิดมิติความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1.  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 

     พ้ืนที่ด าเนินการ    โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา                               
0   ต าบลบ้านนา   อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา   0  00 
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน   25   คน 

25  คน 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                
เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ  ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1.ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 
ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา  จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันที่  9-10 มีนาคม 2562 

12 ชั่วโมง/อาชีพ 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 2,400  บาท 
     จ านวน  1 คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 200  บาท 
ค่าใช้สอยจ านวน  5,300 บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  2,500  บาท 
 จ านวน  25 คน ๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท x 2 วัน 
     ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  2,500  บาท 
 จ านวน  25 คน ๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท x 2 วัน 
     ค่าป่ายไวนิล   จ านวน  300  บาท 
 ขนาด  1 x  2  เมตร x 1 แผ่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน  8,940  บาท 
ค่าวัสดุ   จ านวน   18,360   บาท 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  : 35,000  บาท 
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13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน  2,400 

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  1  คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ               

ละ 200  บาท  = 2,400  บาท 
 

- ฯลฯ   
 ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร x 1 แผ่น 300 
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
- ค่าอาหารกลางวัน 

             
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
จ านวน 25 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 25 
บาทx 2 วัน 
จ านวน 25 คน ๆละ 2 มื้อๆละ 50 
บาทx 2 วัน 
 

 
2,500 

 
2,500 

 
8,940 

 ค่าวัสดุ  18,360 
- วัสดุส านักงาน  - 
- วัสดุคอมพิวเตอร์  - 
- วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ 

ฝึกอาชีพ ช่างติดตั้งจานดาวเทียม 
- จานดาวเทียม 
- หัวรับสัญญาณจานดาวเทียม 
- สายอากาศ จานดาวเทียม 
- รีโมทจานดาวเทียม 
- เครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม 

 
 
4  จาน  x 1500  บาท 
4  หัว x 450 บาท 
4  ม้วน x 950 บาท 
4 อัน x 390 บาท 
4 เครื่อง x 1300 บาท 
 

  
(18,360) 

6,000 
1,800 
3,800 
1,560 
5,200 

 
 
14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ ติดตามการการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ   
เครื่องมือ แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ   
ระยะเวลา วันที่ 9 - 24  มีนาคม  2562 
 
 



618 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ:จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล นายกอบศักดิ์   ดิษโสภา 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน    
โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-9773760 
E-mail :TJD1900@hotmail.com 
 
2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

mailto:TJD1900@hotmail.com
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อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

4.1 เพ่ือให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและ
ฝึกอบรม  สายวิชาชีพให้ มากขึ้น  โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสถูกชักชวนให้
ไปก่อเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมได้ 

4.2 เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะวิชาชีพ  เกิดการสร้างงาน  
สร้างรายได้  มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

       4.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย  เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทางใน   0 
0       สายวิชาชีพที่สอดคล้องกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 

4.4 เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน 

4.5 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ 
 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 

           เยาวชนในสถานศึกษาปอเนาะเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/                   
0  ฝึกอาชีพในสถานศึกษาปอเนาะ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 
6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

เยาวชนในสถานศึกษาปอเนาะ  ได้รับการฝึกอาชีพสมารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้00  
00 ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้  ลดปัญหาความยากจน  ก่อให้เกิดมิติความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เขียนโครงการ     1. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ดารุลอลููม  จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันท่ี 9-10 มี.ค  2562 
2. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์
เล็กให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษา                
รอดอตุลยันนะห์จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันท่ี 16-17 มี.ค 2562 
3. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างปูกระเบื้อง 
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ผาสุกอิสลาม   
จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันท่ี 16-17 มี.ค 2562 
4. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างเชื่อมโลหะ 
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษา                
ตัรบียาตุลอสิลามียะฮ ์
จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันท่ี 16-17 มี.ค 2562 
 

    
ขออนุมัติโครงการ         
ขออนุญาตด าเนินโครงการ         
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ         
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         
ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน         
ส ารวจสถานท่ีในการด าเนินงาน / โครงการ         
ประชาสมัพันธ์โครงการ         
จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรยีมความ
พร้อม 

        

จัดซื้อ จัดจ้าง     160,000    
ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด         
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         
รายงานความก้าวหน้าโครงการ         
ประเมินผลการด าเนินโครงการ         
สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ         
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

        

รวมเงิน 160,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 160,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  เยาวชนสถาบันศึกษาปอเนาะ  จ านวน  100 คน 
          8.1  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างไฟฟ้าก าลัง 
                 พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม   ต าบลคู    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
        กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 

8.2  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
                  พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะรอดอตุลยันนะห์   ต าบลจะโหนง   อ าเภอจะนะ     
000            จังหวัดสงขลา 
         กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 

8.3 ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างปูกระเบื้อง 
                พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุกอิสลาม   ต าบลคลองเปียะ    อ าเภอจะนะ    
0000                               จังหวัดสงขลา 
       กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 

  8.4.  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างเชื่อมโลหะ 
                พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบีรยาตุลอิสลามียะฮ์   ต าบลบ้านนา                   
00                                   อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
       กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 

9.  พื้นที่ด าเนินการ:  
 9.1  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม   ต าบลคู    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
 9.2  สถาบันศึกษาปอเนาะรอดอตุลยันนะห์ ต าบลจะโหนง   อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา  

9.3 สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุกอิสลาม   ต าบลคลองเปียะ    อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 9.4 สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบีรยาตุลอิสลามียะฮ์   ต าบลบ้านนา   อ าเภอจะนะ   ออออออ                           
00            จังหวัดสงขลา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
10.1  นักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการฝึกอาชีพ          00     
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้      
10.2  นักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีรายได้  ลดปัญหา     มม                 
00     ความยากจนก่อให้เกิดมิติความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 1.  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างไฟฟ้าก าลัง 

     กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
     พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม     
ต าบลคู   อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
 

100  คน 
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2.  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
       กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน   25   คน 
       พ้ืนที่ด าเนินการ   สถาบันศึกษาปอเนาะรอดอตุลยัน
นะห์ ต าบลจะโหนง   อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 3.  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างปูกระเบื้อง 
     กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
     พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุกอิสลาม     
ต าบลคลองเปียะ    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 

 4.  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างเชื่อมโลหะ 
      กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
      พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบีรยาตุล
อิสลามียะฮ์   ต าบลบ้านนา                   00                                   
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

เชิงคุณภาพ เยาวชนในสถานศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ      
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างไฟฟ้าก าลัง 
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม   
จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 
2. ฝึกอบรมอาชีพ  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
ให้กับเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะรอดอตุลยันนะห์ 
จ านวน 25 คน 
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 
3.  ฝึกอบรมอาชีพ    ช่างปูกระเบื้อง 
กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุกอิสลาม     
ต าบลคลองเปียะ    อ าเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค 2562 
 4.  ฝึกอบรมอาชีพ     ช่างเชื่อมโลหะ 
กลุ่มเป้าหมาย      จ านวน   25   คน 
  พ้ืนที่ด าเนินการ    สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบีรยาตุลอิส
ลามียะฮ์   ต าบลบ้านนา  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค 2562                                             
 

12  ชั่วโมง/อาชีพ 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  9,600  บาท 
     จ านวน 4  คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ 200  บาท  

160,000 
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ค่าใช้สอยจ านวน  44,214  บาท 
     ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  20,000  บาท 
จ านวน  100 คน ๆละ 2 มือ้ๆ ละ 25 บาท x 2 วัน x 2 
อาชีพ 
     ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  20,000  บาท 
 จ านวน  100 คน ๆละ 1 มือ้ๆ ละ 50 บาท x 2 วัน x 2 
อาชีพ 
ค่าป่ายไวนิล   จ านวน  1,200  บาท 
            ขนาด  1 x  2  เมตร x  4  แผ่น  
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน  33,515  บาท 
ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพ 4  อาชีพ   
  จ านวน   95,690   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :160,000  บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

งบด าเนินงาน :   
 ค่าตอบแทน   

- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  4  คนๆละ 12 ชั่วโมง ๆ               

ละ 200  บาท 
9,600 

- ฯลฯ   
 ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด  1 x 2  เมตร  x  4  แผ่น 1200 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
จ านวน 1000คน ๆละ 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท  x  2  วัน   

10,000 

- ค่าอาหารกลางวัน  
 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

จ านวน 100 คน ๆละ 1 มื้อๆ ละ 
50 บาท  x  2  วัน 
 

10,000 
 

33,515   
 ค่าวัสดุ   

- วัสดุส านักงาน   
- วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ 

 
 
 
 

95,685   
  
(24,550) 
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ฝึกอาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
- หลอดไฟฟ้า   ฟลูออเรสเซนต์    
ขนาด  18   W 
- หลอดไฟฟ้า   ฟลูออเรสเซนต์   ขนาด  
36   W 
- ขาหลอดไฟฟ้า  ฟลูออเรสเซนต์  
ขนาด 18 W 
- ขาหลอดไฟฟ้า  ฟลูออเรสเซนต์  
ขนาด 36 W 
- สายไฟฟ้า VAF  ขนาด 2 x 1.5 มม. 
- สายไฟฟ้า VAF  ขนาด 2 x 2.5 มม. 
- สตาร์ทเตอร์  
- บัลลาส   ขนาด  18  W 
- บัลลาส   ขนาด  36  W 
- ตะปู  ขนาด  1  นิ้ว 
- ตะปูเดินสายไฟฟ้า  ขนาด 1.5  นิ้ว 
- เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เบอร์ 2 
- เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เบอร์ 3 
 - เทปพันสายไฟฟ้า 
 
ฝึกอาชีพ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
- น้ ามันเครื่อง 4 จังหวะ                       
ขนาด 0.8  ลิตร 
- ยางในรถจักรยานยนต์                        
ขนาด 2.25 x 17  
- ยางในรถจักรยานยนต์                      
ขนาด 2.50 x 17 
- ยางนอกรถจักรยานยนต์                 
ขนาด 2.25 x 17  
- ยางนอกรถจักรยานยนต์                            
ขนาด 2.50 x 17 
- ผ้าเบรกหน้า  คละรุ่น 
- ดรัมเบรกหน้า - หลัง 

          - ชุดซ่อมคาบูเรเตอร์  
- ชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรก บน-ล่าง 
- หลอดไฟหน้า 
- หลอดไฟเลี้ยว 

 
 
20 หลอด x  45 บาท 
 
20 หลอด x 54 บาท 
 
20 ขา x  110 บาท 
 
20 ขา x 130  บาท 
 
4 ม้วน x 1,150  บาท 
4 ม้วน x 1,690  บาท  
40 ตัว x  13  บาท 
20 ตัว x 85  บาท 
20 ตัว x 85  บาท 
2 กก. X 95  บาท 
2 กก. X 95  บาท 
2 ถุงใหญ่ x 335  บาท 
2 ถุงใหญ่ x 335  บาท 
30 ม้วน x 25  บาท 
 
 
20 กระป๋อง x 90 บาท  
 
5 เส้น x 95 บาท 
 
5 เส้น x 110 บาท 
 
5 เส้น x 325 บาท 
 
5 เส้น x 350 บาท 
 
20 คู่ x 75 บาท 
20 คู่ x 350 บาท 
5 ชุด x 120 บาท 
5 ชุด x 120 บาท 
5 กล่อง x 90 บาท 
40 หลอด x 15 บาท 

 
 
 900  
 
 1,100  
 
 2,200  
 
 2,600  
 
 4,600  
 6,760  
 520  
 1,700  
 1,700  
 190  
 190  
 670  
 670  
 750 
 
(23,295) 
1,800  
 
 475  
 
 550  
 
 1,625  
 
 1,750  
 
 1,500  
 7,000  
 600  
 600  
 450  
 600  
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- หลอดไฟแผงหน้าปัด 
- หลอดไฟท้าย 1 ขั้ว 
- หลอดไฟท้าย 2 ขั้ว 
- น้ ามันเบรก 
- สายไฟอ่อน 
- เคเบิลทาย  
- หัวเทียน  4  จังหวะ  เกลียวสั้น 
- หัวเทียน  4  จังหวะ  เกลียวยาว 
- หัวเทียน  2  จังหวะ  เกลียวสั้น 
- หัวเทียน  2  จังหวะ  เกลียวยาว 
 

ฝึกอาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ 
        - เหล็กท่อกลม  ขนาด  1.5   นิ้ว 
        - เหล็กท่อกลม  ขนาด   1   นิว้ 
        - เหล็กไลเกจ  ขนาด   6  หุน 
        - เหล็กฉาก  1.5  นิว้ 
        - สีน้ ามัน  (สีฟ้า) 
        - สีทองอคลิลิก  (ชนิดผสมน้ า) 
        - บูทประคอง  ขนาด  1  นิ้ว 
        - ลูกล้อ  (ประตูเลื่อน)    
        - เพลา   ขนาด  4 หุน 
       - ลวดเชื่อมโกเบ   ขนาด 2.6    
       - แผ่นเจียร   ขนาด  4  นิ้ว 
      - แผ่นตัดเหล็ก  ขนาด 16นิ้ว 
       - แผ่นตัดบาง ขนาด 4  นิ้ว 

 
ฝึกอาชีพ ช่างก่อสร้าง 
     - กระเบื้องเกรนิตโต้  ขนาด 60 x 60  ซม. 
     -  กระเบื้องปูพ้ืน  ขนาด 30 x 30  ซม. 
     -  กระเบื้องผิวมัน  ขนาด 20 x 30  ซม. 
     -  ปูนซีเมนต์ 
     -  ทรายหยาบ 
     -  ปูนยาแนว 
 

5 หลอด x 250 บาท 
5 กล่อง x 90 บาท 
5 กล่อง x 90 บาท 
5 กระป๋อง x 250 บาท 
5 ขด x 250 บาท 
5 ถุง x 75 บาท 
4 กล่อง x 70 บาท 
4 กล่อง x 95 บาท 
4 กล่อง x 70 บาท 
4 กล่อง x 95 บาท 
 
 
10 เส้น x 385 บาท 
10 เส้น x 260 บาท 
6 เส้น x 155 บาท 
6 เส้น x 450 บาท 
6 กระป๋อง x 430 บาท 
6 ขวด x 120 บาท 
6 ลูก x 65 บาท 
6 คู่ x 780 บาท 
7 เส้น x 290 บาท 
7 ห่อ x 160 บาท 
10 แผ่น x 25 บาท 
10 แผ่น x 180 บาท 
10 แผ่น x 25 บาท 
 
 
30 ลัง x 260 
 
10 ลัง x 180  บาท 
10 ลัง x 270  บาท 
25 กระสอบ x 160  บาท 
10 คิว x 650  บาท 
15  ถุง x 76  บาท 

 1,250  
 450  
 450  
 1,250  
 1,250  
 375  
 280  
 380  
 280  
 380 
 

(23,900) 
3,850  
 2,600  
 930  

 2,700  
 2,580  
 720  
 390  

 4,680  
 2,030  
 1,120  
 250  

 1,800  
       250 
 

(23,940) 
7,800 

  
 1,800  
 2,700  
 4,000  
 6,500  
 1,140 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ ติดตามการการฝึกอบรมอาชีพ   
เครื่องมือ แบบสอบถามการฝึกอบรมอาชีพ   
ระยะเวลา วันที่  9 – 17  มนีาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
  ผู้ประสานงาน  นาวิชชุดา  คงวิทยา   
   ต าแหน่ง  หัวหน้างงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-648-7306 
  
  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

   ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  6)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน  
นักศึกษาร่วมคิด  ร่วมท า ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานด้านต่าง ๆ   
  

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 1. เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมคิด  ร่วมท า ในการผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานด้านต่าง ๆ  มากขึ้น 

2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีการคิดประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพ่ิมมากข้ึน 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  :  

 นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สร้างชิ้นงานนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ 
ชาติ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √     75,000    

2. ขออนุมัติโครงการ √         

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √         

4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  √        

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √        

6. ส ารวจจ านวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์   √  ทั้ง 10 แผนกวิชา 
มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

    

7. ด าเนินการจัดท าสิ่งประดิษฐ์แต่ละแผนก   √       

 8. จัดซื้อ จัดจ้าง     √      

9. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด    √      

10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ    √      

11. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานฯ    √      

12. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ
จัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   √      

รวมเงิน 75,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 75,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :   

นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา จัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
9.  พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1.  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2.  ครู  นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
3.  นักศึกษามีการคิดประดิษฐ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากข้ึน 

 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทั้ง 10 แผนกวิชา จัดท าผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

20 ชิ้นงาน 

เชิงคุณภาพ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ 
สถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับ ชาติ 

ร้อยละ 75 
เข้าร่วมแข่งขัน 

เชิงเวลา จัดท าชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 
2561 

ต.ค 61 – ก.ย. 62 

เชิงค่าใช้จ่าย สิ่งประดิษฐ์เข้ารวม อศจ.   50,000  บาท 
สิ่งประดิษฐ์เข้ารวม ภาค   25,000  บาท 

 

 
75,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  75,000  บาท 

 
13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุสิ่งประดิษฐ์ วัสดุสิ่งประดิษฐ์  75,000 บาท 75,000 บาท 
- ฯลฯ   

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  1 ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ด าเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษา  จ านวน ๔๘๐ ทุนต่อปีรวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จ านวน ๔,๘๐๐ ทุน กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งมั่น   ที่
จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  ที่ด้อยโอกาส ด้วยการด าเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๗๗ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ด าเนินโครงการทุนการศึกษา         เฉลิม
ราชกุมารี เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และ                   มีอัตรา
การศึกษาต่อต่ า ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.1)  ต่อเนื่อง    ถึงระดับ
ปริญญาตรีเพื่อกลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองต่อไป 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1. เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและ     มี

อัตราการเรียนต่อต่ า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจนจบระดับ  ปริญญา
ตรี 

3.2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิล าเนา ของตนเองหลัง       ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน  เยาวชนในพื้นท่ี 

3.3. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล   ให้
เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความส านึกในความเป็นคนไทยรักถิ่นฐาน รักประเทศและรัก การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

41. เขียนโครงการ ✓         

42. ขออนุมัติโครงการ ✓         

43. ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓         

44. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ✓         

45. ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓         

46. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียม
ความพร้อม 

✓         

47. จัดซื้อ จัดจ้าง           

48. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด ✓ ✓ ✓ ✓ นักเรียน นักศึกษา  ปวช.1 จ านวน 
1 ทุน 
 

  15,000  

49. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

50. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓      

51. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓      

52. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 
โครงการ 

   ✓      

53. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓      

รวมเงิน   15,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัด
       ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.1. เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและ  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
10.2. วิทยาลัยฯ  มีผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ ปีที่ 1 ในสถานศึกษา 

1 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

1  คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2561  – เดือนกรกฎาคม 2562 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินทุนการศึกษา 15,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  15,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก และพาหนะ   

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม   

- ค่าจ้างเหมาบริการ   

- ทุนการศึกษา ปวช. 1 จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 15,000 15,000 

- ฯลฯ   

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนธันวาคม – เดือนกรกฎาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : หารายได้ระหว่างเรียน  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล  นายธิติพงษ์  ทิพรัตน์ 
     ต าแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โทรศัพท ์ 080-548-7306  
       

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 )  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้ านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560-2579  ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 
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 ในการนี้  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่
มาตรฐานสากล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.  2560 – 2563  
ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน  นักศึกษาฝึกการเป็นผู้ประกอบการและให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
1.  เพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาธุรกิจ  นักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ให้มีความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน  นักศึกษามี
แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี   

2.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการ
ประกอบการธุรกิจเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

3.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
4.  เพ่ือส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  และลดภาวะการว่างงานของนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 
5. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 

 

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  แผนกวิชาละ 10  คน 
ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจัดท าแผนธุรกิจเข้าร่วมศึกษาดูงาน 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.  ส่งเสริมการท าธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน  อย่างน้อย 4  แผนธุรกิจ 

3.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา ได้เข้าร่วม ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.  ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจและ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอ
สะเดา เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

2. ขออนุมัติโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ √    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

4. จัดท าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  √   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

6. จัดซื้อ / จัดจ้าง   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

7. ด าเนินการตามโครงการ   √  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

8. จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงาน   √  ครูเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย     

9. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข    √ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ     

          

          

          
รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะและศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

1  ครูผู้สอนตามสาขาวิชาชีพสามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสามารถ
ถ่ายทอดสู่ศิษย์ได้  

2  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และมีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ  และพัฒนาธุรกิจไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง  

3  แผนกวิชาส่งเสริมให้นักศึกษา  มีความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการ  หนึ่งแผนก  หนึ่งธุรกิจ  
และสามารถพัฒนาไปสู่หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์   

      4  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนใน   
     สถานที่จริง/สถานการณ์จริง 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1   ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  สาขางานละ  2   คน  
2   นักเรียน ระดับ  ปวช. และ ปวส. สาขางานละ 10  
คน  

จ านวน  10   คน 
จ านวน  100   คน 
 

เชิงคุณภาพ   1  ครูผู้สอนตามสาขาวิชาชีพ  มีความรู้ทักษะและการ
เป็นผู้ประกอบการแก่ครูผู้สอนตามสาขาวิชาชีพ  และ
สามารถขยายการสร้างองค์ความรู้สู่นักเรียน  นักศึกษา  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2  นักเรียน  นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความสามารถ  ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  
  3  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เข้ารับการอบรมมีแนวความคิด
ในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถ  บริหารงานใน
หน่วยงานของตนในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                                

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 3. กิจกรรมด าเนินการต่อยอดธุรกิจเดิม และเพ่ิมเติมธุรกิจ
ใหม่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานทั้งหมด 
1. แผนธุรกิจ 4 แผนธุรกิจ    แผนละ 25,000 บาท   

100,000 บาท 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :100,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
      ค่าวัสด ุ   

- วัสดุแผนกธุรกิจ แผนธุรกิจ 4 แผนก แผนก 25,000 100,000 
-    
-    

 

14.  การติดตามประเมินผล  :  

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1. ชื่อโครงการ : ทุนการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นางสาวรัญชิดา  แก้วช่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  074 – 477292 
โทรสาร  074 – 477292   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087 – 9671752 
E-mail  :  Jindada2521@hotmail.com 

  

2.  สถานภาพโครงการ :    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

โครงการทุนการศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นทุนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษา  ระดับชั้น ม.
3 และระดับ ปวช.3 หรือ ม.6  และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  ที่เรียนดี  แต่มีฐานะยากจนและได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ปวช. และ 
ปวส. เพ่ือที่จะสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือน าความรู้ทางวิชาชีพที่ได้เรียนน าไปประกอบ
อาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไป  นอกจานี้ ทุนการศึกษาที่เด็กนักเรียนได้รับสามารถช่วยเหลือในส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปวิทยาลัย ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการเรียนอ่ืน ๆ  ที่นโยบายของรัฐยังไม่ครอบคลุม  
เด็กนักเรียนทุนได้รับการคัดเลือกมาจากเด็กนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ปวช.3 หรือ ม.6   
 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.4. เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ  และเพ่ิมจ านวนผู้เรียนสายอาชีพใน

สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.5. เพ่ือช่วยเหลือเยาวชน  นักเรียน  ที่ได้รับผลกระทบและขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึง

การศึกษาสายวิชาชีพ 
3.6. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน  เยาวชนในพื้นที่ 
3.7. เพ่ือสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างสังคมสันติสุข 

 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 
 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  : นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ด าเนินการ 

ในไตรมาส() 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. เขียนโครงการ ✓    นักเรียน นักศึกษา  ปวช. จ านวน 
32 ทุน  ปวส. จ านวน 4 ทุน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 36 คน 

    

2. ขออนุมัติโครงการ ✓        

3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ ✓        

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

✓        

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ ✓        

6. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ 
เตรียมความพร้อม 

✓        

7. จัดซื้อ จัดจ้าง          

8. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด ✓ ✓ ✓ ✓   1,088,000  

9. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ         

10. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    ✓     

11. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    ✓     

12. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม / โครงการ 

   ✓     

13. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับ
การจัดกิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   ✓     

รวมเงิน   1,088,000  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,088,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ปวช.3 หรือ ม.6   
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลยัเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  
10.3. เยาวชนในพื้นท่ีพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   

ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
10.4. วิทยาลัยฯ  มีผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 
11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และปวช.3 
หรือ ม.6 

36 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

36  คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2561  – เดือนกรกฎาคม 2562 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินทุนการศึกษา 1,088,000 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  1,088,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

      ค่าใช้สอย   

- ทุนการศึกษา ปวช.  จ านวน 32 ทุน ๆ ละ 29,000 

ปวส.  จ านวน 4 ทุน ๆ ละ 40,000 

1,088,000 

- ฯลฯ   

14.  การติดตามประเมินผล  :  

วิธีการ :  ติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือ :  แบบสอบถาม 
ระยะเวลา :  เดือนธันวาคม – เดือนกรกฎาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2561 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ : อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561                                             
    ผู้ประสานงาน  ชื่อ –นามสกุล   นางแวฮาฟเสาะห์  ภูยุทธานนท์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครู   ท าหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา         
    โทรศัพท์/โทรสาร  074-536077-8   โทรศัพท์เคลื่อนที่   086-9609657 
    E-mail : Waehafsohwaedaoh@gmail.com 
.  

2.  สถานภาพโครงการ :       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
  

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  : 

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น             
การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านความั่นคง  2 ) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  3)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4)  ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  5)  ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ  6)  ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  นั้น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 -2579                        
ตามยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21  
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ   โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ทั้งการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง  และการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างขีดความสามารรถในการแข่งขัน  การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  รวมทั้ง
การสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและชัดเจน  สามารถคับเคลื่อนการน านโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนการ
จัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน 
พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันใน
ด้านต่าง ๆ โดยการด าเนินกิจการต้องน าไปสู่ความยั่งยืนของผล 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักท าประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบ
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สานวัฒนธรรมไทยโดยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่                      ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม 

ในการนี้   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ มีวิสัยทัศน์  มุ่ งจัดการศึกษาเ พ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ                         
ที่หลากหลาย ให้มีฝีมือควบคู่คุณธรรม  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี 
พ.ศ.  2560 – 2563  ของวิทยาลัยฯ   จึงได้จัดโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายภาคใต้                     
ปีงบประมาณ  2561  ภาคเรียนที่ 2/2561  เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน  30,000  บาท  ที่
อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น  รวมถึงช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

 

4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา          
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การท างาน  และรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
 3.  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                         
และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
 4.  เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  4  อ าเภอในจังหวัดสงขลา        
ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
  

5.  ผลผลิตโครงการ (Output)  : 

 5.1  นักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   จ านวน   9   คน 
 5.2  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  จ านวน  21  คน 
 5.3  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐฯ   จ านวน  2  ชุด 
 5.4  จัดท าแท่นอัฒจันทร์เชียร์กีฬา  4  ชั้น  จ านวน  4  แท่น 
 5.5  จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งเล่น ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐฯ    จ านวน  6  ชุด 
 5.6  จัดท าถนนหน้าหอพักอาคารประชารัฐ   ขนาด 5 x 46 เมตร 
 5.7  จัดท าลานกิจกรรม   ขนาด 20 x 20 เมตร 

6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  :  

 6.1  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา  
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 

6.2  นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การท างาน  และรับผิดชอบต่อตนเอง 
 6.3  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                     
และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
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 6.4  นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อ าเภอจังหวัดสงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 6.5  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัยต่างๆ 
 6.6  นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพ่ือผ่อนคลายจากการเรียน 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 

 
ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.  เขียนโครงการ     1.  นร. ปวช.  จ านวน   9   คน  1,010,504   

2.  ขออนุมัติโครงการ     2.  นศ. ปวส.  จ านวน  21  คน     

3.  ขออนุญาตด าเนินโครงการ          

4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ          

5.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน          

6.  ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน          

7.  ส ารวจสถานที่ในการด าเนินงาน/โครงการ          

8.  ประชาสัมพันธ์โครงการ          

9.   จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ  เตรียม 
     ความพร้อม 

         

10. จัดซื้อ  จัดจ้าง          

11.  ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด          

12.  เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ          

13.  รายงานความก้าวหน้าโครงการ          

14.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ          

15.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/ โครงการ 
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ 
ในไตรมาส() 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร จ านวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งปม. 
งบด าเนินงาน 

งปม. 
งบเงินอุดหนุน 

งปม. 
งบรายจ่ายอ่ืน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

16.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการ 
      จัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป 

         

รวมเงิน  1,010,504   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,010,504 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  :  

 8.1  นักเรียน   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน   9   คน 
 8.2  นักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.)  จ านวน  21  คน 
 8.3  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐฯ   จ านวน  2  ชุด 
 8.4  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไว้บริการให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐ 
 8.5  จัดท าแท่นอัฒจันทร์เชียร์กีฬา  4  ชั้น  จ านวน  4  แท่น 
 8.6  จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งเล่น ให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐฯ    จ านวน  6  ชุด 

8.7  จัดท าถนนหน้าหอพักอาคารประชารัฐ   ขนาด 5 x 46 เมตร 
 8.8  จัดท าลานกิจกรรม   ขนาด 20 x 20 เมตร 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ  จังหวัดสงขลา 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

 10.1  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน 
นักศึกษา  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษา
ต่อ 

10.2  นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  มีประสบการณ์การท างาน  และรับผิดชอบต่อตนเอง 
 10.3  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 
อ าเภอในจังหวัดสงขลา 
 10.4  นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อ าเภอจังหวัดสงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง 
 10.5  นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยต่างๆ 
 10.6  นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพ่ือผ่อนคลายจากการเรียน 
 10.7  นักเรียน นักศึกษามีถนนหน้าหอพักเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 9   คน 

 2. นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา    
00ประชารัฐฯ     
4. จัดท าแท่นอัฒจันทร์เชียร์กีฬา  4  ชั้น                                  
5. จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งเล่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา000     
0  อาชีวศึกษาประชารัฐฯ      
6. จัดท าถนนหน้าหอพักอาคารประชารัฐ ขนาด 5x46ม. 
7. จัดท าลานกิจกรรม  ขนาด 20 x 20 เมตร 

21  คน 
3  ชุด 
 
4 แท่น 
6 ชุด 
 
1  เส้น 
1 ลาน 
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เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน  นักศึกษา  ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน                     
ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและนักเรียน นักศึกษา  ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
2. นักเรียน นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน                          
มีประสบการณ์การท างาน  และรับผิดชอบต่อตนเอง 
3. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของเรียน  นักศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 4 อ าเภอในจังหวัด
สงขลา 
4. นักเรียนในเขตพ้ืนที่  3  จังหวัด  4  อ าเภอจังหวัด
สงขลา  ได้รับการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
5. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาคโรคภัย
ต่างๆ 
6. นักเรียน นักศึกษามีนั่งพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายจากการ
เรียน 

30  คน 

เชิงเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม  2562 6 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
 

1.ค่าอาหาร 
- ระดับ ปวช.  ( 9 คน ) จ านวน    72,900  บาท                                       
- ระดับ ปวส.  ( 21 คน ) จ านวน  153,900  บาท                                       
2. ค่ากิจกรรมลูกเสือ ส าหรับ ปวช.จ านวน 3,150  บาท                                       
3. ค่าเล่าเรียน      ส าหรับ ปวส.จ านวน  81,900  บาท                                       
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ระดับ ปวช.  จ านวน     2,070  บาท                                       
- ระดับ ปวส.  จ านวน    25,830  บาท                                       
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หอพัก   
- ระดับ ปวช.  จ านวน    30,033   บาท                                       
- ระดับ ปวส.  จ านวน   254,387  บาท                                       
6. ค่าจ้างแม่บ้านหอพัก  (ภารโรงชาย 1 คน)    
จ านวน   70,000    บาท                                  7. 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา จ านวน   26,534   บาท                                       
8. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ีนั่งเล่น                       
จ านวน     29,400  บาท                                       
9. ค่าจ้างจัดท าอัฒจันทร์เชียร์กีฬา                                  
จ านวน  192,000 บาท                                       
10. ค่าวัสดุจัดท าถนนและลานกิจกรรม                      
จ านวน     48,000  บาท  

1,010,504  บาท 
(นักเรียนออก จ านวน 7 คน    
เป็นเงิน 446,542  บาท 
1. น.ส.อรอุมา พรหมขวัญ 
(60,000-2,280 
=57,720 บาท) 
2. น.ส.อุไรพร หมิดหมัน 
(60,000-2,255 
=57,745 บาท) 
3. น.ส ศิรัญญา แฝกโคกสูง 
(60,000-2,445 
=57,555 บาท) 
4.นายวศิล โสภารัตน์  
(60,000-0 =60,000 
บาท) 
5.นายอามีน หะยีเปาะหะ 
(80,000-0 =80,000 
บาท) 
6.นายบุรินทร์ แย้มเขียว 
(80,000-10,792 
=69,208 บาท) 
7.นายมะนาเซ หวันนิ 
(80,000-15,686 
=64,314 บาท) 
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12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  :  1,010,504  บาท 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  
 

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 

หมายเหตุ 

1. ค่าอาหาร   ยอดเงินท่ีออก 
-  ปวช. 18 สัปดาห์x5วันx3มื้อ

x30บาทx9คน 
72,900 (32,400) 

-  ปวส. 18 สัปดาห์x5วันx3มื้อ
x30บาทx21คน 

170,100 (24,300) 

2.  ค่ากิจกรรม  ปวช.    
        2.1  ระดับชั้น  ปวช.     

-  ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

- -  

-  ค่าตรวจ
สุขภาพ 

- -  

-  ค่าคู่มือ - -  

-  ค่าบัตร
นักศึกษา 

- -  

-  ค่ากิจกรรม
กีฬาส ี

- -  

- ค่ากิจกรรม
ลูกเสือ 

350  บาท x 9  คน   3,150 (1,400) 

      2.2  ระดับชั้น  ปวส.    
-  ค่าบ ารุง
การศึกษา 

3,900 บาท x 21 คน  81,900 (11,700) 

-  ค่าประกัน
อุบัติเหต ุ

- -  

-  ค่าตรวจ
สุขภาพ 

- -  

-  ค่าคู่มือ - -  
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-  ค่าบัตร
นักศึกษา 

- -  

               -  ค่าบ ารุง
ห้องสมุด 

100  บาท x 21 คน 2,100 (300) 

               -  ค่าขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา 

- -  

                    -  ค่าบ ารุง
สุขภาพ , ห้องพยาบาล 

100  บาท x 21  คน 2,100 (300) 

               -  ค่ากิจกรรม
กีฬาส ี

- -  

3.  ค่าเครื่องแบบ     
    3.1  ระดับชั้น  ปวช.    

- ค่าชุดนักเรียน 
นักศึกษา และ
รองเท้า 

- -  

- ค่าชุดฝึกงาน  
(เสื้อ+กางเกง
ขาวยาว) 

- -  

- ค่าชุดพละ (เสื้อ 
+ กางเกง
วอร์ม) 

- -  

- ค่าชุดลูกเสือ  
(เสื้อ+กางเกง/
กระโปรง) 

- -  

- ค่ารองเท้า
ลูกเสือ 

- -  

- รองเท้ากีฬา - -  
- ถุงเท้า  2  คู่ - -  
- กระดุม+โบว์+

เข็มขัด 
- -  

       3.2  ระดับชั้น  ปวส.      
- ชุดนักศึกษา 

(เสื้อ+กางเกง)
และรองเท้า   

- -  

- ชุดฝึกงาน 
(เสื้อ+กางเกง) 

- -  

- ชุดพละ (เสื้อ+
กางเกงวอร์ม) 

- -  

- ร้องเท้ากีฬา - -  
- ถุงเท้า 2 คู ่ - -  
- กระดุม + ไทด์ 

+ เข็มขัด 
- -  



650 
 

 

4.  ค่าอุปกรณ์การเรียน    
      4.1  ระดับชั้น  ปวช. 230 บาท x 9 คน 2,070 ใช้เงินอุดหนุนเรียนฟร ี
      4.2  ระดับชั้น  ปวส.    
         -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท x 21 คน 4,830 (690) 
         -  ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท x 21 บาท 21,000 (3,000) 
5.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใน
หอพัก 

   

         -  ระดับชั้น  ปวช.  3,337 บาท x  9  คน 30,033 (13,378) 
         -  ระดับชั้น  ปวส.   12,113 บาท x 21  คน  254,387 (36,339) 
6.  ค่าจ้างแม่บ้านหอพัก 7,000 บาท x 10  เดือน 70,000  
7.  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา    
     - ตะกร้อ 3 ลูก  x 500  บาท 1,500  
     - บาสเกตบอล 3 ลูก  x 590  บาท 1,770  
     - วอลเลย์บอล 3 ลูก  x 700  บาท 2,100  
     - ฟุตบอล 3 ลูก  x 780  บาท 2,340  
     - ฟุตซอล 3 ลูก  x 800  บาท 2,400  
     - เชือกกระโดด 3 เส้น x 260  บาท 780  
     - ไม้แบตมินตัน  (คู่) 6 คู่  x 349  บาท 2,094  
     - ลูกแบตมินตัน 3 โหล  x 300  บาท 1,800  
     - ที่สูบลม 3 เครื่อง x 650 บาท 1,950  
     - โต๊ะปิงปอง พร้อม
อุปกรณ์  

2 ชุด x 4,900 บาท 9,800  

8.  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ จัดท า
โต๊ะ เก้าอี้น่ังเล่น 

6  ชุด  x 4,900  บาท 29,400  

9.  ค่าจ้างจัดท าอัฒจันทร์
เชียร์กฬีา 

4 แท่น x48,000  บาท 192,000  

10. จัดท าถนนหน้าหอพัก
ประชารชั 
และลานกิจกรรม 

ท าถนน  ขนาด  5 x 46 
เมตร 
ท าลานกิจกรรม  ขนาด 20 
x 20 เมตร 

48,000  

รวมเงินทั้งสิ้น 1,010,504    
หมายเหตุ:  ทุกรายการถัวจ่าย 

14.  การติดตามประเมินผล  :  
วิธีการ :  สังเกตุการณ์ 
เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2561  -  31   มนีาคม  2562 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

1.ชื่อโครงการ: จัดซื้อหนังสือ ตามนโยบาย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ประสานงาน  นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  โทรศัพท์  074-536077 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8782772 
2.  สถานภาพโครงการ:โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  :  

 รัฐบาลแถลงนโยบายจัดการศึกษา  โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้     ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม 
รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยค านึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้แก่ประชากรทุกกลุ่ม
ครอบคลุมรูปแบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด  จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล  โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนังสือเรียนเพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี  ชั้น
วางหนังสือ ในการอ านวยความสะดวกต่างๆให้ผู้เข้าใช้บริการ   
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

 4.1 เพ่ือสร้างโอกาส บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 4.3 เพ่ือให้นักเรียน มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอน 
 4.4 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.  ผลผลิตโครงการ(Output) : 

 1. หนังสือเรียนประจ ารายวิชา  
2. หนังสือเสริมรายวิชา ใช้ประกอบการเรียน 
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบ ค้นคว้าอ้างอิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 
 จะต้องซื้อหนังสือประเภทที่ 1 หนังสือเรียนประจ ารายวิชาให้ครบทุกรายวิชา ให้หมดก่อน ถ้า

เงินเหลือจะซื้อหนังสือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 
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6.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับหนังสือเรียนประจ ารายวิชา  
และมีหนังสือเสริมรายวิชา อ่านเพิ่มเติม ประจ าห้องสมุด เพ่ืออ่านประกอบและจรรโลงใจ 
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7.ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 
 ด าเนินการ 

ในไตรมาส(/) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จ านวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ  ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

งบ 
เงินอุดหนุน 

บกศ. 

1. เขียนโครงการ /    นักเรียน นักศึกษา ห้องสมุดวิทยาลัยฯ     764,000 
2. ขออนุมัติโครงการ /           
3. ขออนุญาตด าเนินโครงการ /           
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ /           
5. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  /          
6. ค้นหาข้อมูล  ติดต่อประสานงาน  /          
7. จัดเตรียมเอกสารการด าเนินโครงการ เตรียมความ

พร้อม 
 /          

8. จัดซื้อ จัดจ้าง   / / /        
9. ด าเนินโครงการตามวัน  เวลาที่ก าหนด  /          
10. เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ   / /        
11. รายงานความก้าวหน้าโครงการ    /        
12. ประเมินผลการด าเนินโครงการ    /        
13. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / 

โครงการ 
   /        

14. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  ส าหรับการจัด
กิจกรรม / โครงการ ในปีต่อไป 

   /        

รวมเงิน 744,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 764,000 
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8.  กลุ่มเป้าหมาย  : ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และผู้เข้าใช้บริการ 
 

9.  พื้นที่ด าเนินการ : ศูนย์วทิยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 10.1  นักเรียน นักศึกษา มีหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 10.2  นักเรียน มีหนังสือเพ่ิมเติม หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนการสอน ให้ศึกษาเพ่ือประกอบการ
เรียนการสอน 
 

11.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. หนังสือเรียนประจ ารายวิชา  
2. หนังสือเสริมรายวิชา ใช้ประกอบการเรียน 
3. หนังสืออ่านเพ่ิมเติม อ่านประกอบ ค้นคว้าอ้างอิง และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 

นักเรียน ระดับ ปวช. 
764  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับหนังสือ
เรียนประจ ารายวิชา  และมีหนังสือเสริมรายวิชา อ่าน
เพ่ิมเติม 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ งบ เงินอุดหนุน  ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน

ปีงบประมาณ 2562 
764,000 บาท 

 

12.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 764,000 บาท 
 

13.  รายละเอียดงบประมาณ  :  

หมวดงบรายจ่าย ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

 ค่าวัสดุ  764,000 

- หนังสือเรียนประจ ารายวิชา   
- หนังสือเสริมรายวิชา ใช้

ประกอบการเรียน 
  

- หนังสืออ่านเพ่ิมเติม อ่านประกอบ 
ค้นคว้าอ้างอิง และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาชีพ 

  

 

4.  การติดตามประเมินผล : 

วิธีการ …………สุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ..........……..…………………………………………………………… 
เครื่องมือ.……แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ...........………………………………… 
ระยะเวลา…… สิงหาคม 2562…………………….………………………………………………………… 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



ก

ภาคเรียนที่2/61 ภาคเรียนที1่/62 ภาคเรียนที่2/61 ภาคเรียนที1่/62 รวม

ระดบั ปวช.
1 สาขาวิชาช่างยนต์ 500 237                225                118,500        112,500         231,000            
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 500 52                  55                  26,000          27,500           53,500              
3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 500 141                144                70,500          72,000           142,500            
4 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 500 46                  52                  23,000          26,000           49,000              
5 สาขาวิชาก่อสร้าง 500 24                  33                  12,000          16,500           28,500              
6 สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 500 29                  41                  14,500          20,500           35,000              
7 สาขาวิชาการบญัชี 250 105                108                26,250          27,000           53,250              
8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 250 139                137                34,750          34,250           69,000              
9 แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 50 441                461                22,050          23,050           45,100              
10 สามญัสมัพนัธ์ 25 956                965                23,900          24,125           48,025              

รวม ระดบั ปวช. 773                795                371,450        383,425         754,875            
ระดบั ปวส.

1 สาขาวิชาช่างยนต์ 500 75                  80                  37,500          40,000           77,500              
2 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 500 24                  27                  12,000          13,500           25,500              
3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 500 70                  58                  35,000          29,000           64,000              
4 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ 500 12                  27                  6,000            13,500           19,500              
5 สาขาวิชาก่อสร้าง 500 35                  42                  17,500          21,000           38,500              
6 สาขาวิชาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 500 20                  34                  10,000          17,000           27,000              
7 สาขาวิชาการบญัชี 250 45                  42                  11,250          10,500           21,750              
8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 250 47                  43                  11,750          10,750           22,500              

รวม ระดบั ปวส. 328                353                141,000        155,250         296,250            
รวมทั้งส้ิน 1,101             1,148             512,450        538,675         1,051,125         

หมายเหตุ
1.  แผนกสามารถแบ่งการจดัซ้ือวสัดุส านกังานจาก งบประมาณค่าวสัดุฝึกการศึกษาทีไ่ด้รับจดัสรร  ไม่เกนิ  10 %
2. รายการวสัดุฝึกสามารถเพิม่ขึน้ หรือลดลงได้  ขึน้อยู่กบัจ านวนนกัเรียน  นกัศึกษาในแต่ละภาคเรียน

การจัดสรรค่าวสัดุฝึก  ปีงบประมาณ  2562
ภาคเรียนที่  2 / 2561  และ ภาคเรียนที่  1 / 2562

ที่ แผนกวชิา
จ านวนนักเรียนอตัรา

ค่าวสัดุฝึก 

1 คน/ภาค

ค่าวสัดุฝึก



ข

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                          31            รายการ
จ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 1,123,500  บาท
ล าดับ ราคา/ รวมเงิน

ท่ี หน่วย (บาท)

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผลค ำ แบบ All  in  one 3 เคร่ือง 23,000    69,000       พัสดุ 2  องค์กำรวิชำชีพ 1

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบประมวลผลค ำ 3 เคร่ือง 22,000    66,000       กำรเงิน 2  ประกัน 1

3 เคร่ืองส ำรองไฟ  ขนำด  800  VA 5 เคร่ือง 2,500     12,500       พัสดุ 2  กำรเงิน 2  งำนแผน 1

4
ตู้จัดเก็บเอกสำรแบบเหล็กบำนเปิด 2 บำน ทึบแสง

 สูงขนำดขนำด 91.4(กว้ำง) x 45.7(ลึก) x 183(สูง) เซนติเมตร
3 ตู้ 5,500     16,500       บุคลำกร 1  บัญชี 1 ทะเบียน 1

5
ตู้จัดเก็บเอกสำร  แบบบำนเล่ือน กระจก 

 ขนำด 1,18.8(กว้ำง) x 40.8(ลึก) x 87.7(สูง)  เซนติเมตร
1 ตู้ 5,000     5,000         ทะเบียน 1

6 เคร่ืองพิมพ์งำนเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำว-ด ำชนิด Network 1 เคร่ือง 7,900     7,900         ทะเบียน 1

7 เคร่ืองพิมพ์งำนแบบพ่นหมึก (อังกฤษ: Inkjet Printer) 3 เคร่ือง 7,000     21,000       
บัญชี 1 องค์กำรวิชำชีพ 1 

ห้องสมุด 1
8 กล้องวงจรปิด  4 ตัว 1 ชุด 25,000    25,000       งำนอำคำร
9 เคร่ืองส ำรองไฟ  ขนำด 3 KVA 1 เคร่ือง 37,000    37,000       งำนศูนย์ข้อมูล
10 เคร่ืองส ำรองไฟ  ขนำด  ขนำด 2 KVA 1 เคร่ือง 13,000    13,000       งำนศูนย์ข้อมูล
11 อุปกรณ์กระจ่ำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24  ช่อง 1 เคร่ือง 20,000    20,000       งำนศูนย์ข้อมูล
12 อุปกรณ์กระจ่ำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 16  ช่อง 1 เคร่ือง 10,000    10,000       งำนศูนย์ข้อมูล
13 กล้องบันทึกภำพน่ิง 1 ตัว 32,000    32,000       ประชำสัมพันธ์

14
เก้ำอ้ีส ำนักงำนชนิดมีล้อเล่ือนขนำดกว้ำงxลึกxสูง 

ไม่น้อยกว่ำ 55x55x85 ซม. หรือสูงกว่ำ
8 ตัว 2,000     16,000       ฝ่ำยพัฒนำฯ  6  ห้องสมุด 2

15 ชุดไมโครโฟนไร้สำย   ไมค์ลอยคู่ 1 ชุด 6,000     6,000         ฝ่ำยพัฒนำฯ
16 ท ำน้ ำเย็น  หัวก๊อกจ่ำยน้ ำเย็น  1  หัว 9 ตู้ 5,500     49,500       ฝ่ำยพัฒนำฯ
17 เคร่ืองซักผ้ำ  ขนำด  7  กก. 1 เคร่ือง 12,000    12,000       ฝ่ำยพัฒนำฯ
18 โต๊ะส ำนักงำน ส ำหรับรองผู้อ ำนวยกำร 1 ตัว 7,500     7,500         ฝ่ำยวิชำกำร
19 เก้ำอ้ีส ำนักงำน ส ำหรับรองผู้อ ำนวยกำร 1 ตัว 3,500     3,500         ฝ่ำยวิชำกำร
20 แผงก้ันห้อง  แบบทึบ 2 อัน 3,700     7,400         ฝ่ำยวิชำกำร
21 แผงก้ันห้อง  แบบทึบคร่ึงและกระจกคร่ึง 4 อัน 3,700     14,800       ฝ่ำยวิชำกำร
22 ช้ันวำงหนังสือแบบหน้ำ- หลัง  มีจ ำนวน     4   ช้ัน 4 อัน 7,000     28,000       ห้องสมุด
23 จอคอมพิวเตอร์  ขนำด  ไม่ต่ ำกว่ำ  19  น้ิว 1 ตัว 3,500     3,500         ห้องสมุด
24 กล้องวงจรปิด  8  ตัว 1 ชุด 50,000    50,000       ศูนย์สะเดำ
25 มอเตอร์ไฟฟ้ำ ส ำหรับสระว่ำยน้ ำ 1 เคร่ือง 30,000    30,000       งำนอำคำร
26 เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24000  BTU 1 เคร่ือง 32,400    32,400       สำมัญ สัมพันธ์
27 โซฟำ พร้อมโต๊ะกลำง 1 ชุด 30,000    30,000       ศูนย์ประสำนงำนฯ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ  2562

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับ
จ านวน

หมายเหตุ
หน่วย



ข

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                          31            รายการ
จ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 1,123,500  บาท
ล าดับ ราคา/ รวมเงิน

ท่ี หน่วย (บาท)

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ  2562

รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับ
จ านวน

หมายเหตุ
หน่วย

ครุภัณฑ์การศึกษา -            
28 โต๊ะแล็คเชอร์ 100 ตัว 900        90,000       วิชำกำร
29 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำกำรบัญชี 1 ชุด 304,000  304,000     แผนกบัญชี
30 ปำกกำจับช้ินงำน 15 ชุด 3,600     54,000       เทคนิคพ้ืนฐำน
31 เคร่ืองยนต์เล็กเบนซิน / ดีเซล อเนกประสงค์ 1 ชุด 50,000    50,000       ช่ำงยนต์

1,123,500  รวมท้ังส้ิน



ค

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ                          5                     รายการ
จ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 4,420,000          บาท
ล าดับ รายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับ ราคา/ รวมเงิน หมายเหตุ

ท่ี หน่วย (บาท)

1 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ระบบ Inverter 300  แอมป์ 15 เคร่ือง 22,000.00        330,000.00         วท.จะนะ
2 ชุดฝึกเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 ชุด 1,500,000.00   1,500,000.00       วท.จะนะ
3 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ 1 ชุด 1,920,000.00   1,920,000.00       วท.จะนะ
4 เคร่ืองคอมพิวเตอ์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 20 เคร่ือง 16,000.00        320,000.00         สะเดา
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 1 เคร่ือง 350,000.00      350,000.00         สะเดา

 - หมดรายการ - -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

4,420,000.00      

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สรุปรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือด้วยเงินงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ  2562

จ านวน

หน่วย

รวมท้ังส้ิน



ง

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ                          1                   รายการ
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,292,900     บาท
ล าดับ รายการครุภณัฑ์ที่ได้รับ ราคา/ รวมเงิน หมายเหตุ

ที่ หน่วย (บาท)

1 อาคารโรงฝึกงาน (1 ชั้น) 1 หลงั 6,292,900   6,292,900     

 - หมดรายการ - -                

-                

-                

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 6,292,900     

วทิยาลยัเทคนิคจะนะ
สรุปรายการค่าที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง   ที่จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  2562

จ านวน

หน่วย
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